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АНОТАЦІЯ 

Безпечність та якість гомогенізованого меду. – Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук зі 

спеціальності 16.00.09 «Ветеринарно-санітарна експертиза». Національний 

університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2020. 

У дисертації викладено результати експериментальних досліджень якості та 

безпечності меду натурального та меду натурального гомогенізованого. 

Для вивчення показників безпечності та якості меду натурального та динаміки 

їх змін впродовж медоносних сезонів 2014−2018 років у Кіровоградській області 

було досліджено 160 відібраних проб меду із різних медоносних рослин (35 – з 

акації, 20 – із гречки, 35 – із соняшнику, 35 – із липи, 35 – із різнотрав’я) та 

проведено порівняння отриманих результатів. 

Відповідно до карти посівів сільськогосподарських культур Кіровоградської 

області простежується видова бідність медоносної флори (близько 80 % − посіви 

соняшнику). Тому мед соняшниковий складає 80 %, 7 % − різнотрав’я, 5 % − 

акацієвий, 5 % − липовий та 3 % − гречаний.  

Аналіз результатів досліджень свідчить, що досліджений нами мед натуральний 

за фізико-хімічними показниками відповідав вимогам, зазначеним у чинному 

ДСТУ 4497:2005, проте, залежно від ботанічного походження, ці показниками 

варіювали. Так, коливання вмісту масової частки води та відновлюваних цукрів у 

досліджуваних пробах меду натурального були несуттєвими. Найбільший діапазон 

варіації характерний для діастазної активності, адже її максимальні значення 

виявлені у гречаному меді − 37,1±0,5 од. Готе, а мінімальні – в акацієвому – 7,4± 

0,34 од. Готе. Середні значення показників загальної кислотності та масової частки 

сахарози (до безводної речовини) коливалися від 25,4±0,3 та 5,0±0,5  

(мед натуральний акацієвий) до 18,2±0,4 (моль/дм3)/кг) та 2,4±0,4 % 

(мед натуральний соняшниковий) відповідно. Найменш суттєвий діапазон 

виявлений щодо вмісту гідроксиметилфурфуролу – від 6,4±0,4 (мед натуральний 

соняшниковий) до 2,7±0,4 мг/кг (мед поліфлорний). 
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Таким чином, досліджувані проби меду натурального різного ботанічного 

походження, попри їх варіабельність за фізико-хімічними показниками, належать до 

першого ґатунку та є придатними для подальшої гомогенізації. 

Крім того, проведено дослідження меду натурального за показниками 

безпечності на вміст залишків пестицидів, радіонуклідів, токсичних елементів та 

антибактеріальних речовин. 

За показниками безпечності мед натуральний з різних медоносів відповідав 

вимогам чинних нормативних документів. У пробах меду натурального 

антибіотиків, зокрема, тетрацикліну не виявлено, стрептоміцину − у діапазоні 

2,0±0,1−3,0±0,4 мкг/кг, хлорамфеніколу − в межах 0,05±0,03−0,1±0,01 мкг/кг та 

вміст нітрофуранів становив 0,1±0,01−0,5±0,2 мкг/кг. Уміст інших 

антибактеріальних речовин, зокрема, сульфатіазолу в 2017 році виявлено 

1,0±0,4 мкг/кг і метронідазолу − 0,04±0,03−0,2±0,01мкг/кг. Уміст 

гексахлорциклогексану (α, β, γ-ізомери) коливався у діапазоні 

0,0016±0,0004−0,0032±0,0003 мкг/кг, а дихлордифенілтрихлорметилетану і його 

метаболітів − 0,0012±0,0001−0,0031±0,0002 мкг/кг. Вміст 137Cs коливався у діапазоні 

4,04±0,2−7,01±0,4 Бк/кг, а 90Sr становив 1,54±0,1−2,77±0,2 Бк/кг. Залишковий вміст 

Плюмбуму − 0,023±0,001−0,185±0,001 мг/кг, а Кадмію в межах 0,0009±0,0002− 

0,0018±0,0003 мг/кг. 

Для вирішення питань, пов'язаних з небезпечними факторами, які можуть 

впливати на безпечність меду натурального, пропонуємо застосовувати систему 

самоконтролю. 

Дана система самоконтролю гарантує, що всі фактори, які впливають на 

безпечність меду, є ідентифікованими та контрольованими. Вона є максимально 

простою, але при цьому базується на принципах, які забезпечують виробництво і 

отримання безпечних продуктів бджільництва належної якості.   

Для покращення якості меду натурального було застосовано розчин германію 

цитрату, отриманий методами нанотехнології, та проведено порівняльний аналіз 

його впливу на показники якості меду натурального. 
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Задавання розчину германію цитрату в концентрації 0,2 мг/л підвищувало 

масову частку води в меді на 1 %, а в дозі 0,3 мг/л – на 1,2 %, активність діастази – 

на 0,9 та 1,1 од. Готе, вміст проліну на 11,2 та 11,9 мг/кг відповідно. Випоювання 

бджолам водного розчину германію цитрату в дозах 0,2 та 0,3 мг/л не впливало на 

масову частку відновлювальних цукрів та величину рН меду і знижувало загальну 

кислотність на 3,4 (моль/дм3)/кг. 

Крім того, використання розчину германію цитрату в концентрації 0,2 мг/л для 

напування бджіл сприяло зниженню вмісту Плюмбуму на 1,3 %, а в концентрації 

0,3 мг/л – на 4,2 %. Германію цитрат у концентрації 0,2 та 0,3 мг/л води не впливав 

на вміст Кадмію у меді. 

Проведено й описано науково-практичне дослідження впливу технологічної 

обробки (гомогенізації) меду, що зібраний та вироблений у Кіровоградській області, 

за температури 45±2 °C та порівняно показники якості меду гомогенізованого з 

різним терміном зберігання за різної температури. 

Так досліджували початкові значення показників якості (масова частка води, 

масова частка відновлюваних цукрів (до безводної речовини), діастазне число (до 

безводної речовини), вміст гідроксиметилфурфуролу, кислотність). Проби меду 

зберігали за температури 10±2 °C і 18±2 °C та аналізували наприкінці  

1, 2 та 3 років зберігання щодо показників якості, що відповідають вимогам ДСТУ 

4497 та СОУ 01.25-37-373.2005. 

В результаті технологічної обробки відбувається зниження масової частки води 

з 17,8±0,2 до 17,5±0,4% та зниження з 87,9±0,3 до 87,3±0,6 % масової частки 

відновлюваних цукрів. Діастазна активність повільно знижується з 21,3±0,2 до 

20,1±0,1 од. Готе (р ≤0,001) та незначно накопичується гідроксиметилфурфурол з 

6,2±0,1 до 6,9±0,6 мг/кг. Величина рН знижується з 2,1±0,1 до 1,5±0,1, а кислотність 

– з 40,6±0,1 до 39,2±0,3 (моль/дм3)/кг (р ≤0,001). 

У процесі технологічної обробки меду натурального відбувається зниження 

масової частки води на 0,3 %. Подальше його зберігання за температури 10±2 °C 

впродовж 2 років знижує цей показник ще на 0,4 %, а через 3 роки – на 1,1 %. 
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Зберігання меду гомогенізованого за температури 18±2 °C призводить до зниження 

масової частки води впродовж 2 років на 0,5 %, а через 3 роки – на 0,9 %.  

Вплив температури та часу обробки меду натурального сприяє збільшенню 

гідроксиметилфурфуролу на 0,7 мг/кг. Через 1 рік його зберігання за температури 

10±2 °С відбувається збільшення вмісту гідроксиметилфурфуролу на 1,7 мг/кг, через 

2 роки – на 6,7 мг/кг, а через 3 роки – на 7,4 мг/кг. За зберігання меду 

гомогенізованого за температури 18±2 °C впродовж 1 року відбулося збільшення 

вмісту гідроксиметилфурфуролу на 3,2 мг/кг, через 2 роки – на 8,7 мг/кг, а через 3 

роки – на 11 мг/кг. 

Активність діастази меду натурального після гомогенізації знизилася на 

1,2 од. Готе. У процесі зберігання меду гомогенізованого за температури 10±2 °C 

впродовж 1 року виявлено зниження діастазної активності на 2,1 од. Готе, через  

2 роки – на 2,3 од. Готе, через 3 роки – на 5,3 од. Готе. Вплив температури його 

зберігання в межах 18±2 °C обумовив інактивацію ферменту діастази за 1 рік на 

2,5 од. Готе, впродовж 2 років – на 5 од. Готе, а через 3 роки – на 10,8 од. Готе. 

Після гомогенізації меду натурального виявлене зниження масової частки 

сахарози на 1,2 %. У процесі зберігання меду гомогенізованого за температури 

10±2 °C впродовж 1 року відбулося зниження сахарози на 1,2 %, впродовж 2 років − 

на 2,4 % та на 2,9 % − через 3 роки зберігання. За температури 18±2 °C впродовж  

1 року зберігання масова частка сахарози знизилася на 1,3 %, через 2 роки − на 

3,3 %, а через 3 роки − на 3,5 %. 

Показник масової частки відновлювальних цукрів у меді натуральному після 

гомогенізації знизився на 0,6 %. Через 1 рік його зберігання за температури 10±2 °C 

виявлене зниження даного показника на 2,7 %, через 2 роки – на 2,8 %, а через  

3 роки на – 5,9 %. Під час зберігання меду гомогенізованого за температури 18±2 °C 

впродовж 1 року масова частка відновлювальних цукрів знизилася на 2,9 %, через  

2 роки − на 3,5 % та на 6,2 % – через 3 роки. 

Кислотність меду натурального після гомогенізації зменшилася на  

1,4 (моль/дм3)/кг порівняно з початковим значенням. Зберігання за температури 

10±2 °C впродовж 1 року сприяє зменшенню кислотності меду гомогенізованого на 
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0,4 (моль/дм3)/кг, через 2 роки – на 5,6 (моль/дм3)/кг, а через 3 роки – на  

6,8 (моль/дм3)/кг. У разі зберігання продукту за температури 18±2 °C впродовж  

1 року зменшується даний показник на 3,0 (моль/дм3)/кг, через 2 роки – на 

5,2 (моль/дм3)/кг, а через 3 роки – на 8,7 (моль/дм3)/кг. 

Виявлені зміни органолептичних та фізико-хімічних показників технологічно 

обробленого меду впливають на термін зберігання кінцевого продукту. 

Встановлено, що мед гомогенізований не варто зберігати більше двох років.  

Розробка процедур виробництва гомогенізованого меду, заснованих на 

принципах НАССР, нами була здійснена на прикладі потужності  

ТОВ «НГК-ТРЕЙД», яке займається вторинною переробкою бджолопродуктів, 

охоплюючи всі процеси: від отримання сировини до відвантаження меду 

гомогенізованого.  

На підставі складених описів сировини, інгредієнтів і матеріалів, кінцевого 

продукту, блок-схем послідовності операцій, даних наукових досліджень та 

практичного досвіду, створена робоча група ідентифікувала та оцінила всі 

потенційно небезпечні чинники, які можуть виникнути на будь-якому етапі 

виробництва, а також визначила джерела і причини їх виникнення.  

Для кожного ідентифікованого небезпечного фактору визначили його 

прийнятний рівень з урахуванням встановлених нормативних і законодавчих вимог, 

а для кожного важливого небезпечного фактору визначили критичні контрольні 

точки, до яких встановлені показники, важливі для забезпечення безпечності меду 

гомогенізованого, і їх критичні межі.  

З метою впровадження на пасіках процедур GMP/GHP та постійно діючих 

процедур, заснованих на принципах НАССР, на потужності, що здійснює 

виробництво гомогенізованого меду, було проведено чіткий аналіз небезпечних 

факторів та визначено рівні ризику, а також розроблені превентивні заходи у вигляді 

систем самоконтролю. 

Ключові слова: мед натуральний, мед натуральний гомогенізований, якість, 

безпечність, контроль, термін зберігання, бджолині сім’ї, германію цитрат, НАССР 
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ANNOTATION 

Yermak A. V. Safety and Quality Homogenized Honey. - Qualifying scientific work on 

the rights of manuscripts.  

The thesis is submitted for the scientific degree of candidate of veterinary sciences in 

specialty 16.00.09 «Veterinary and Sanitary Expertise». National University of Life and 

Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2020. 

The materials of the analysis of quality and safety of natural honey and natural 

homogenization kind of honey obtained in Kirovohrad region are presented in the 

dissertation. 

In order to study the safety and quality parameters that are typical for Kirovograd 

region and the dynamics of their changes during the 2014–2018 honey season.  

160 samples of honey obtained from different honey plants (35 – from acacia, 20 – from 

buckwheat, 35 – from sunflower, 35 – from linden, 35 – from herbs) were investigated and 

the results obtained were compared. 

According to the map of crops of agricultural crops of the Kirovohrad region, species 

of shortage of melliferous flora can be traced (about 80 % of crops are sunflower). 

Therefore, sunflower honey is 80 %, 7 % from herbs, 5% – acacia, 5% – linden and 3% – 

buckwheat. 

The analysis of the research results shows that the natural honey that we studied met 

the requirements specified in the current DSTU 4497:2005 in terms of physicochemical 

parameters, however, depending on the botanical origin, these indicators varied. 

Thus, fluctuations in the water activity contains and of reducing sugars (to anhydrous 

substance) in the studied samples of natural honey were insignificant. The largest range of 

variation is characteristic of diastasis activity, because its maximum values are found in 

buckwheat honey – 37.1±0.5 units Goethe, and the minimum – in acacia – 7.4±0.34 units 

Goethe. The average values of total acidity and sucrose content (to anhydrous substance) 

ranged from 25.4±0.3 (mol/dm3)/kg and 5.0±0.5% (natural acacia honey) to 18.2±0,4 

(mol/dm3)/kg) and 2.4±0.4% (natural sunflower honey), respectively.  

The least significant range was found for the content of hydroxymethylfurfural – 

from 6.4±0.4 mg/kg (natural sunflower honey) to 2.7±0.4 mg/kg (polyfloral honey). 
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Thus, the studied samples of honey of natural different botanical origin, despite their 

variability in physicochemical parameters, belong to the first grade and are suitable for 

further homogenization. 

During the period of investigation of honey were monitored for safety in the content 

of pesticide residues, radionuclides, toxic elements and antibacterial substances. 

In terms of safety, honey of different varieties met the requirements of current 

regulations. In samples of natural honey antibiotics, in particular, tetracycline was not 

detected, streptomycin – in the range of 2.0±0.1−3.0±0.4 μg/kg, chloramphenicol – within 

0.05±0.03−0.1±0.01 µg/kg and nitrofuran content was 0.1±0.01–0.5±0.2 µg/kg. The 

number of other antibacterial substances, in particular, sulfathiazole in 2017 revealed 

1.0±0.4 μg/kg and metronidazole – 0.04±0.03–0.2±0.01 μg/kg. The amount of HCH (α, β, 

γ isomers) in the range of 0.0016±0.0004−0.0032±0.0003 μg/kg, and DDT (and its 

metabolites) is 0.0012±0.0001−0.0031±0.0002 μg/kg. The number of 137Cs ranged from 

4.04±0.2–7.01±0.4 Bq/kg, and the 90Sr was 1.54±0.1–2.77±0.2 Bq/kg. Lead content is 

0.023±0.001−0.185±0.001 mg/kg and Cadmium is within 0.0009±0.0002− 

0.0018±0.0003 mg/kg. 

To resolve issues related to contamination of bee products, we suggest using a self-

monitoring system.  

This self-monitoring system ensures that all factors that affect for the safety of honey 

are identified and controlled. It is as simple as possible, but it is based on the principles 

that ensure the production and getting of safe beekeeping products of proper quality. 

To improve the quality of natural honey, germanium citrate obtained by 

nanotechnology was used. And also a comparative analysis of its effect on the quality of 

natural honey was made. 

Setting a solution of germanium citrate at a concentration of 0.2 mg/l, the mass 

fraction of water increased by 1.0 %, and at a concentration of 0.3 mg/l – by 1.2 %, 

diastase activity increased by 0,9 and 1.1 units Goethe, of proline conten increased by 11.2 

and 11.9 mg/kg, respectively. Watering the bees with the solution of germanium citrate at 

a concentration of 0.2 and 0.3 mg/l did not affect the content of reducing sugars and the 

pH of honey, however, it reduced the total acidity by 3.4 (mol/dm3)/kg. 



9 
 

In addition, the use of a solution of germanium citrate at a concentration of 0.2 mg/l 

for watering the bees helped to reduce the content of lead by 1.3 %, and in the 

concentration 0.3 mg/l – by 4.2 %. Germanium citrate at a concentration of 0.2 mg/l of 

water did not affect the cadmium content in honey. 

A scientific and practical research of the effect of technological processing 

(homogenization) of honey that collected and produced in the Kirovohrad region at a 

temperature of 45±2 ° C has been conducted and described. 

Initial values of quality indicators such as water content, content of reducing sugars 

(to anhydrous substance), diastase activity (to anhydrous substance), 

hydroxymethylfurfural content, acidity were investigated. Honey samples were stored at 

10±2 °C and 18±2 °C and analyzed at the end of 1, 2 and 3 years of storage for quality 

indicators that meet the requirements of DSTU 4497 and SOU 01.25-37-373.2005. 

As a result of technological processing there is a decrease in the water content from 

17.8±0.2 to 17.5±0.4 % and a decrease from 87.9±0.3 to 87.3±0.6 % of content of 

reducing sugars. Diastasis activity slowly decreases from 21.3±0.2 to 20.1±0.1 units 

Goethe (p≤0,001) and slightly accumulates hydroxymethylfurfural from 6.2±0.1 to 

6.9±0.6 mg/kg. The pH value decreases from 2.1±0.1 to 1.5±0.1, and the acidity – from 

40.6±0.1 to 39.2±0.3 (mol/dm3)/kg (p ≤0,001 ).  

During the technological processing of natural honey a water content is reduced from 

17.8±0.2 to 17.5±0.4 % and its further storage at 10±2 °C for 2 years resulted in 

significant decrease of this indicator by 0.4 % (p ≤0.05), and after 3 years – by 1.1 % 

(p ≤0.05). And at 18±2 °C, a water content decreased by 0.5 % in 2 years and by 0.9 % in 

3 years. 

The influence of temperature and processing time of natural honey increases 

hydroxymethylfurfural by 0.7 mg/kg. After 1 year of storage at a temperature of 10±2 °C, 

the content of hydroxymethylfurfural increases by 1.7 mg/kg, after 2 years – by 6.7 mg/kg, 

and after 3 years – by 7.4 mg/kg. At 18±2 °C, hydroxymethylfurfural content increased by 

3.2 mg/kg for 1 year, by 8.7 mg/kg for 2 years, and by 11.0 mg/kg after 3 years. 

The diastase activity of natural honey after homogenization decreased by 1.2 units 

Goethe. A decrease was also found in the homogenized honey during storage at 10±2 °C 
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for 1 year – by 2.1 units, in 2 years – for 2.3 units, in 3 years – by 5.3 units. The influence 

of the storage temperature within 18±2 °C led to the loss of the diastase enzyme in 1 year 

– by 2.5 units for 2 years – for 5.0 units and in 3 years – by 10.8 units.  

After homogenization, there was a decrease in the sucrose content by 1.2 %. During 

the storage of honey homogenized at 10±2 °C, the indicator decreased by 1.2 % for 1 year, 

by 2.4 % for 2 years and by 2.9 % after 3 years of storage. At 18±2 °C, the sucrose content 

decreased by 1.3 % during 1 year of storage, by 3.3 % after 2 years and by 3.5 % after 3 

years of storage. 

The content of reducing sugars (to anhydrous substance) in natural honey after 

homogenization decreased by 0.6 %. During storage at a temperature of 10±2 °C a 

decrease of this index after 2 years of storage by 2.7 %, during 2 years – by 2.8 % and by 

5.9 % – after 3 years of storage is revealed. During storage of homogenized honey at a 

temperature of 18±2 °C, the content of reducing sugars decreased by 2.9 % over 1 year, by 

3.5 % after 2 years and by 6.2 % after 3 years.  

The acidity of natural honey after homogenization decreased by1.4 (mol/dm3)/kg 

compared to the initial value. Storage at 10±2 °C for 1 year causes a decrease in the acidity 

of honey homogenized by 0.4 (mol/dm3)/kg, for 2 years – by 5.6 (mol/dm3)/kg, and after  

3 years – by 6.8 (mol/dm3)/kg; and storage at 18±2 °C for 1 year reduced this indicator  

by 3.0 (mol/dm3)/kg, for 2 years – by 5.2 (mol/dm3)/kg, and after 3 years – by  

8.7 (mol/dm3)/kg. 

It is established that homogenization kind of honey should not be stored  

for more than two years. Changes in physico-chemical parameters of technologically 

processed honey, unlike untreated honey, affect the shelf life of the final product. 

The development of procedures for the production of homogenized honey, based on 

the principles of HACCP, we carried out on the example of the capacity of LLC «NGK-

TRADE», which is engaged in secondary processing of bee products, covering all 

processes. 

Based on the compiled descriptions of raw materials, ingredients and materials, the 

final product, flowcharts, research data and practical experience, the established working 
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group identified and assessed all potentially hazardous factors that may occur at any stage 

of production, as well as identified sources and causes of their occurrence. 

For each identified hazard, the acceptable level was determined taking into account 

the established regulatory and legal requirements, and for each important hazard, critical 

control points were identified, to which indicators important for ensuring the safety of 

homogenized honey and their critical limits were set. 

In order to implement GMP/GHP procedures and permanent HACCP-based 

procedures in apiaries at homogenized honey production facilities, a clear analysis of 

hazards and risk levels was conducted, as well as preventive measures in the form of self-

monitoring systems. 

Keywords: honey, homogenization kind of honey, quality, safety, control, shelf life, 

bees, germanium citrate, HACCP. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ І СКОРОЧЕНЬ 

  

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) – система аналізу ризиків, 

небезпечних факторів і контролю критичних точок 

GHP (Good Hygienic Practice) – належна гігієнічна практика 

GMP (Good Manufacturing Practice) – належна виробнича практика 

ГБХП – група безпечності харчових продуктів 

MRL (maximum residue level) – максимально допустимий рівень залишків 

RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) – система швидкого оповіщення 

Комісії 

GAP (Good Agricultural Practice) – належна сільськогосподарська практика 

ЄС – Європейський союз 

ФАО – продовольча і сільськогосподарська організація ООН 

COТ – світова організація торгівлі 

ДСТУ – національний стандарт України 

ГОСТ – міждержавний стандарт 

СанПіН – санітарні правила і норми 

СОУ – стандарт організацій України 

ГХЦГ – гексахлорциклогексан 

ТОВ – товариство з обмеженою відповідальністю 

ПП – програми-передумови 

ККТ – критична контрольна точка 

САС – Комісія Кодекс Аліментаріус 

LC-MS/MS – рідинна хроматографія – мас-спектрометрія 

ISO/IEC – міжнародний стандарт 

ДДТ – дихлородифенілтрихлорометилетан 

АОЗ/АМОЗ – 3-аміно-2-оксазоліиінон/3-аміно-5-морфолінометил-2-оксазолідинон 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Виробництво безпечних і якісних продуктів бджільництва 

в Україні з метою їх споживання та застосування у медицині спрямоване на 

забезпечення внутрішнього ринку та значно розширює експортні можливості. 

Зокрема, у 2019 році частка України становила близько 20 % загальних поставок 

меду до країн Європейського Союзу [1]. Впродовж останніх п’яти років обсяги 

експорту меду до ЄС зросли більше, ніж у чотири рази [2, 3]. Тому питання 

безпечності та якості меду, виробленого в Україні, потребують додаткової уваги та 

вивчення з огляду на міжнародні вимоги (Bogdanov S., 2006; Naccari C., 2014; 

Бергілевич О. М., 2010; Богатко Н. М., 2013; Фурман С. В., 2014; Скрипка Г. А., 

2017; Касянчук В. В., 2017; Ткачук С. А., 2018 та ін.). 

Варто зазначити, що однією з важливих вимог до експортованого меду є 

відповідна його консистенція, пов’язана із затримкою або відсутністю кристалізації, 

чого можна досягти тільки гомогенізацією меду натурального. Вказаним 

технологічним прийомом можна перетворити мед із закристалізованого стану до 

однорідної консистенції. Природні характеристики його при цьому не змінюються, а 

фізико-хімічні показники покращуються завдяки технологічній спроможності 

змішування меду натурального різного ботанічного походження. 

Саме тому проведення досліджень з метою визначення показників якості та 

безпечності, що характерні для меду натурального, зібраного з різних виробничих 

районів, шляхом вивчення його фізико-хімічних властивостей та їх зміни в процесі 

гомогенізації є актуальним для подальшого виробничого ланцюга. 

Необхідно зазначити, що мед вважається мікробіологічно безпечним 

продуктом. Але, водночас, він може становити підвищену небезпеку через можливу 

наявність у ньому хімічних речовин, таких як залишки антибактеріальних 

препаратів, пестицидів та важких металів, що надходять як з навколишнього 

середовища, так і внаслідок неналежної практики в бджільництві [4, 5]. 

В свою чергу, набуває поширення практика використання пасічниками 

сучасних біологічних засобів, які не спричиняють забруднення продуктів 
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бджільництва, є екологічно безпечними і позитивно впливають на здоров’я 

бджолиних сімей. Одним із таких засобів є германію цитрат, що володіє низкою 

переваг, порівняно з його мінеральними та хімічно синтезованими органічними 

сполуками [6, 7].  

З огляду на те, що наша держава взяла на себе зобов’язання впровадити 

національну систему гарантування безпечності та якості харчових продуктів 

еквівалентну системі Європейського Союзу, яка базується на важливому принципі 

«від лану до столу», постає необхідність у системному підході до гарантування 

безпечності та якості меду, що, в свою чергу, передбачає розробку та надання 

практичних рекомендацій, адаптованих до чинних стандартів ЄС та Світової 

організації торгівлі, національним виробникам меду. 

Отже, вдосконалення дієвої системи контролю за виробництвом меду 

натурального, розробка належних заходів для забезпечення виробництва безпечного 

та якісного гомогенізованого меду є надзвичайно актуальними як для науки, так і 

для практики. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є 

складовою частиною наукових досліджень, виконаних в рамках ініціативної 

науково-дослідної роботи кафедри ветеринарно-санітарної експертизи (нині – 

кафедра ветеринарної гігієни імені професора А. К. Скороходька) Національного 

університету біоресурсів і природо-користування України «Науково-практичне 

обґрунтування якості та безпечності меду та бджолиного обніжжя» (номер 

державної реєстрації 0116U008146, 2016–2019 рр.). 

Мета та завдання дослідження. Мета дослідження – провести гігієнічну 

оцінку меду натурального за його гомогенізації та застосування бджолам розчину 

германію цитрату. Розробити та запровадити процедури належної виробничої 

практики для меду натурального та процедури, засновані  

на принципах НАССР, для меду натурального гомогенізованого. 

Для досягнення означеної мети було поставлено такі завдання: 

– дослідити показники якості меду натурального залежно від його ботанічного 

походження; 
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– проаналізувати вміст залишкових кількостей деяких токсикантів у дослідних 

пробах меду натурального; 

– вивчити вплив випоювання бджолиним сім’ям розчину германію цитрату на 

якісні та кількісні показники зібраного меду; 

– дослідити якість меду натурального до початку технологічної обробки 

(гомогенізації); 

– дослідити динаміку змін показників якості та наявності 

гідроксиметилфурфуролу в меді натуральному після гомогенізації; 

– дослідити вплив температури та терміну зберігання меду гомогенізованого на 

показники його якості; 

– провести аналіз небезпечних факторів та розробити і впровадити процедури 

належної виробничої практики на пасіці та процедури, засновані на принципах 

НАССР, на потужності, що здійснює виробництво меду гомогенізованого. 

Об’єкт дослідження – якість і безпечність меду натурального, зібраного в 

Кіровоградській області, та динаміка його змін у процесі гомогенізації та зберігання. 

Предмет дослідження – органолептичні, фізико-хімічні та показники 

безпечності меду натурального та меду натурального гомогенізованого; вплив 

випоювання бджолам розчину германію цитрату на якість і безпечність меду, 

належна практика в бджільництві та процедури, засновані на принципах НАССР, під 

час виробництва меду гомогенізованого. 

Методи дослідження. Під час дослідження показників якості та безпечності 

меду натурального та меду натурального гомогенізованого використовували 

органолептичні (аромат, колір, консистенція, кристалізація, смак, механічні 

домішки, ознаки бродіння); фізико-хімічні (вміст гідроксиметилфурфуролу, 

діастазне число, масова частка води, масова частка сахарози, масова частка 

відновлювальних цукрів (до безводної речовини), загальна кислотність); 

імуноферментні (вміст залишкових кількостей антибактеріальних речовин); 

хроматографічні (вміст залишкових кількостей пестицидів); атомно-абсорбційні 

(вміст залишкових кількостей токсичних елементів); радіологічні (вміст залишкових 
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кількостей 137Cs і 90Sr); мікроскопічні та статистичні (обробка цифрових показників 

результатів дослідження та оцінка їх достовірності за критерієм Стьюдента) методи. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше проведено й описано 

науково-практичне значення впливу технологічної обробки (гомогенізації) меду 

натурального та вивчено показники якості меду гомогенізованого в процесі його 

зберігання.  

Встановлено, що мед гомогенізований необхідно зберігати не більше двох 

років, адже через 3 роки зберігання як за температури 10±2 °C, так і за 18±2 °C мед 

розшаровується на фракції − тверду світлу і сиропоподібну темну. Зміна фізико-

хімічних показників (збільшення гідроксиметилфурфуролу та зниження діастазної 

активності) технологічно обробленого меду, на відміну від необробленого, 

негативно впливає на термін зберігання кінцевого продукту. 

Проведено порівняльний аналіз впливу розчину германію цитрату, отриманого 

методами нанотехнології, на показники якості та безпечності меду натурального. 

Зокрема встановлено, що задавання розчину германію цитрату в концентрації 

0,2 мг/л підвищувало масову частку води в меді на 1,0 %, а в концентрації 0,3 мг/л – 

на 1,2 %, активність діастази – на 0,9 та1,1 од. Готе, збільшувало вміст проліну на  

11,2 та 11,9 мг/кг відповідно. Випоювання бджолам розчину германію цитрату в 

концентраціях 0,2 мг/л та 0,3 мг/л не впливало на масову частку відновлювальних 

цукрів та величину рН меду і знижувало загальну кислотність на 3,4 (моль/дм3)/кг. 

Доведено, що використання германію цитрату в концентрації 0,2 мг/л для 

напування бджіл сприяло зниженню вмісту Плюмбуму на 1,3 %, а в концентрації 

0,3 мг/л – на 4,2 %. Германію цитрат у концентрації 0,2 та 0,3 мг/л води не впливав 

на вміст Кадмію у меді. 

З метою впровадження на пасіках процедур GMP/GHP та постійно діючих 

процедур, заснованих на принципах НАССР, на потужності, що здійснює 

виробництво гомогенізованого меду, було проведено чіткий аналіз небезпечних 

факторів та визначено рівні ризику, а також розроблені превентивні заходи у вигляді 

систем самоконтролю. 
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Практичне значення одержаних результатів. Обґрунтовано вплив режиму 

гомогенізації меду натурального на безпечність та якість меду гомогенізованого. 

Проведені дослідження дають змогу встановити оптимальні температурні режими та 

термін його зберігання.  

Встановлено доцільність використання розчину германію цитрату для 

випоювання бджолам. 

Розроблено науково-практичні рекомендації «Належна практика в 

бджільництві» та «Підходи до розробки процедур виробництва гомогенізованого 

меду, заснованих на принципах НАССР» (розглянуто та схвалені на засіданні 

Науково-методичної ради Держпродспоживслужби, протокол № 3 від 4 жовтня 

2019 року), які слугуватимуть виробникам гомогенізованого меду базовою основою 

для розроблення процедур, заснованих на принципах НАССР, під час гомогенізації 

меду натурального. 

Розроблені системи самоконтролю, що містять форму для оцінки небезпечних 

факторів та можливі заходи контролю та форму для здійснення самоконтролю, 

впроваджені на пасіці ФОП Мась М. В. Програми-передумови та процедури, 

засновані на принципах НАССР, що охоплюють усі потенційні небезпечні фактори 

безпечності меду натурального гомогенізованого, впроваджено у  

ТОВ «НГК-ТРЕЙД». 

Особистий внесок здобувача. Здобувачем опрацьовано літературу за темою 

дисертаційної роботи, а також методичні підходи вирішення поставлених завдань. 

Спільно із науковим керівником здійснено аналіз та опрацювання отриманих 

результатів, сформульовано та узагальнено висновки і пропозиції. У наукових 

працях, опублікованих у співавторстві, використано матеріали результатів 

досліджень, одержаних особисто автором під час виконання наукової роботи. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

доповідались, обговорювались та отримали позитивну оцінку на Всеукраїнському 

науковому семінарі, присвяченому 20-річчю заснування кафедри паразитології та 

ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії 

(м. Полтава, 2015 р.); XIV Міжнародній науково-практичній конференції 
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професорсько-викладацького складу та аспірантів «Проблеми ветеринарної 

медицини та якості і безпеки продукції тваринництва» (м. Київ, 2015 р.);  

ХVI Міжнародній науково-практичній конференції професорсько-викладацького 

складу, аспірантів і студентів «Актуальні проблеми ветеринарної медицини» 

(м. Київ, 2017 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Контроль 

безпечності харчових продуктів. Україна-ЄС: невирішені питання» (м. Київ, 

2018 р.).  

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 10 наукових праць, з яких 

5 статей у наукових фахових виданнях України, включених до міжнародних 

наукометричних баз даних, 2 науково-практичні рекомендації, 3 тези наукових 

доповідей. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертацію викладено на 164 сторінках, вона 

складається з анотацій, вступу, огляду літератури, матеріалів та методів досліджень, 

результатів експериментальних досліджень, аналізу та узагальнення результатів 

досліджень, висновків, пропозицій виробництву, списку використаних джерел та 

додатків. Список використаної літератури налічує 140 джерел, у тому числі 64 

латиницею. Дисертацію ілюстровано 27 таблицями та 17 рисунками. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1. Сучасний стан галузі бджільництва України  

 

Виробництво, споживання, імпорт та експорт меду натурального відрізняється 

в різних країнах. Світовий розподіл виробництва меду, відповідно до даних 

статистики Продовольчої та Сільськогосподарської Організації ООН (ФАО), 

відображений на рис. 1.1. 

  

 

Рис. 1.1. Світове виробництво меду натурального 

 

За даними ФАО провідними виробниками меду є Китай, Туреччина, Аргентина, 

США, Україна, Мексика, Росія, Індія, Іран та Ефіопія. Світове виробництво меду 

становить 1,5 млн. тонн на рік, а на частку України припадає 5 % [2]. 

Україна − країна з розвиненим бджільництвом, останніми роками входить у 

п’ятірку світових лідерів з виробництва меду (понад 50 тис. т на рік) і посідає перше 
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місце в світі з його виробництва на душу населення з показником 1,5 кг/людину на 

рік [8]. 

За неофіційними даними бджолярством в Україні займається близько 400 тис. 

українців, фактично кожен сотий. На них припадає 4 мільйони вуликів [2, 9]. 

Середня партія продажу меду натурального від одного бджоляра складає 900 кг за 

сезонний календарний рік . 

Основними виробниками меду є вісім областей: Вінницька, Донецька, 

Дніпропетровська, Запорізька, Житомирська, Миколаївська, Полтавська і 

Кіровоградська, які виробляють 70 % українського меду, який постачають у 35 країн 

світу. 

Слід зазначити, що у 2014 році виробництво меду натурального потужностями 

всіх категорій складало 66521 т (з них − 1,48 % вироблено сільськогосподарськими 

потужностями, а 98,52 % − в особистих господарствах населення); у 2015 році – 

63615 т (з них 1,44 % − вироблено сільськогосподарськими потужностями, а 98,56 % 

− в особистих господарствах населення); 2016 році – 59294 т (з них 1,51 % 

вироблено сільськогосподарськими потужностями, а 98,49 % − в особистих 

господарствах населення); 2017 році – 66231 т (з них 1,28 % вироблено 

сільськогосподарськими потужностями, а 98,72 % − в особистих господарствах 

населення); 2018 році – 71279 т (з них 1,25 % вироблено сільськогосподарськими 

потужностями, а 98,75 % − в особистих господарствах населення) рис. 1.2. [3]. 

 

 

Рис. 1.2. Виробництво меду натурального потужностями всіх категорій 
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Аналіз обсягів виробництва меду натурального за категоріями потужностей 

показав наявність різних тенденцій. З 2014 по 2018 рр. в особистих господарствах 

населення обсяги виробництва меду скоротилися з 982 т до 890 т, а в 

сільськогосподарських потужностях збільшилися з 65539 до 70389 т. 

З урахуванням посівів медодайних культур та поліпшення генетичного 

матеріалу, потенціал річного обсягу виробництва може сягати 140 000 тонн меду на 

рік, що вдвічі більше від поточних [10–12]. 

Згідно Реєстру затверджених експортних потужностей станом на 2018 р. право 

експорту меду та продуктів бджільництва в Україні мають 68 потужностей. Перше 

місце посідає Кіровоградська обл. та Київська обл. (по 9 потужностей) [3]. 

Україна головним чином експортує мед як сировину, як і інші країни, що 

розвиваються, тому за даними Державної фіскальної служби простежується 

тенденція до зростання щорічного експорту меду натурального. Так у 2014 році 

експорт меду становив 36336 т, у 2015 році – 36013 т, у 2016 – 56968 т, у 2017 році – 

67786 т, а в 2018 – 98070 т (рис 1.3.) [13].  

Факторами зростання стійкого попиту зовнішнього ринку на український мед є 

його натуральність, висока якість, відсутність яскраво вираженого смаку та кольору, 

порівняно низька ціна та географічна близькість до основного ринку споживання.  

Основні недоліки: сортова бідність поставок меду натурального з України. 

Близько 99 % поставок складає мед соняшниковий, який має негативний споживчий 

недолік, а саме, властивість його швидкої кристалізації [14]. 

 

Рис. 1.3. Динаміка поставок меду з України до ЄС 
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За останні п’ять років експорт солодкого продукту збільшився в чотири рази та 

досягнув абсолютного рекорду – 67,8 тис. тонн. Понад 70 % меду поставляється в  

35 країн світу – більшість в США, Німеччину, Польщу і Францію [15].  

 

1.2. Хімічні та фізичні властиві меду натурального, що впливають на його 

безпечність та якість  

 

Відповідно до Кодекс Аліментаріус (САС 12-1981) мед натуральний є 

природним солодким продуктом, що виробляють медоносні бджоли з нектару квітів, 

а також із паді і медяної роси, що збирають з листя і стебел рослин. Під час збору 

нектару бджола виділяє секрет нижньощелепних залоз і відбувається фізіологічний 

процес, в результаті якого нектар втрачає значну частину води і насичується 

ферментами та органічними кислотами. Дозрівання нектару відбувається в 

стільникових осередках, де і перетворюється в мед [16]. 

Виготовлення меду − дуже складний і властивий тільки бджолиній сім'ї процес. 

Суть цього процесу полягає в збиранні й переробці нектару. Нектар виділяється 

спеціальними залозами рослин, що називаються нектарниками. З нектару бджоли 

виробляють нектарний або квітковий мед [17]. Сировиною для вироблення медової 

паді, яка також належить до меду натурального, є падь або медяна роса. У 

сучасному бджільництві добувають в основному нектарний мед [18, 19]. Чим більше 

медоносних рослин у зоні розміщення пасік і кращі умови для виділення та 

збирання нектару, тим більше виробляється меду. 

Нині основна продукція бджільництва − центрифуговий мед, який добувають із 

стільників відкачуванням на медогонках. Стільниковий мед виробляють на пасіках у 

незначних кількостях. Пресований, самостійний, топлений мед в сучасному 

бджільництві добувають надзвичайно рідко [20]. 

Мед різного ботанічного походження дістає назву залежно від виду рослин, з 

яких зібрано нектар, наприклад: гречаний, соняшниковий, еспарцетовий, ріпаковий, 

конюшиновий, липовий, білоакацієвий, вересовий тощо. Такий мед належить до 

групи монофлорних. Вони можуть містити домішки меду іншого походження. Так 
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соняшниковий мед інколи містить домішки люцернового, буркуновий − 

еспарцетового. Такі домішки в незначній кількості практично не впливають на 

ботанічне походження меду [21, 22]. Досить часто товарний мед є сумішшю, що 

походить з різних рослин, і його називають поліфлорним.  

Мед іноді називають залежно від місцевостей або угідь, де його збирали. 

Широко відомі такі види, як далекосхідний, башкирський, карпатський, лучний, 

лісовий тощо. Розрізняють мед і за кольором, що зумовлюється його природними 

особливостями. За цією ознакою виділяють три групи медів: світлі, помірно 

забарвлені й темні. Свіжий мед з білої акації − водянисто-прозорий, із соняшника − 

золотисто-жовтий, з волошки польової − світлий із зеленуватим відтінком, з гречки 

− коричневий (нагадує колір міцної заварки чаю), з каштана їстівного − темно-

коричневий [23, 24]. Більш корисним для організму людини визнано мед з групи 

темнозабарвлених. Такий мед містить більше мінеральних та інших речовин. Лише 

медова падь через своєрідний присмак користується меншим попитом. 

Перетворення нектару в мед починається ще в організмі бджіл-збирачок. У 

процесі фізіологічної діяльності рослин і бджолиної сім'ї утворюється 

перенасичений розчин цукрів у суміші з іншими речовинами. Більшість з них 

утворюються у клітинах рослин, деякі в організмі бджіл. У процесі переробки вони 

змішуються. Розчин вуглеводів, мінеральних солей, ароматичних речовин з водою 

та іншими речовинами переноситься бджолами у воскові комірки  

стільників [25, 26]. 

У сильних сім'ях під час взятку багато бджіл працює не тільки на збиранні та 

перенесенні нектару, а й на переробці його у вулику [27]. 

Під час виготовлення меду бджоли перетворюють нектар − випаровують воду, 

перемішують у стільниках та обробляють його ферментами. Внаслідок цього 

хімічний склад продукту змінюється − він стає легше засвоюваним, густим і 

придатним для тривалого зберігання. Разом з нектаром у медовий зобик бджіл-

збирачок потрапляють виділення глоткових залоз − ферменти. Під впливом 

ферменту інвертази відбувається гідроліз (розщеплення) сахарози, що збільшує 

вміст у нектарі глюкози та фруктози. Бджоли-приймальниці одержують нектар від 
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бджіл-збирачок і продовжуть його обробку. Вони переносять солодкі краплини до 

комірок, але попередньо багато разів випускають їх із зобика на кінчик хоботка і 

вбирають назад, внаслідок чого нектар збагачується ферментами. Бджоли 

наповнюють комірки свіжим нектаром на 1/4−1/3 об'єму [26, 27]. 

Дослідні дані Науково-дослідного інституту бджільництва свідчать, що основна 

маса води з нектару випаровується в перший же день. Так з 60 % -го цукрового 

сиропу протягом першої доби в гнізді випаровувалось 53,4 % води. На третій день 

вміст її зменшився на 27,3 % , на п'ятий – на 13,7 %, на сьомий − на 0,6 %. Густий 

корм бджоли переносять з нижніх комірок вгору, де впродовж 5−6 діб він стає 

майже зрілим. Під час доброго взятку в гнізді треба мати достатню кількість 

стільників для «набризкування» нектару. Якщо в сім'ї мало бджіл або не вистачає 

місця для свіжого нектару, то затримується збирання і дозрівання його, що значно 

зменшує медозбір. У гнізді із свіжим кормом бджоли посилюють вентиляцію. 

Цьому сприяють і заходи штучного вентилювання − використання вентиляційних 

сіток над гніздом, розширення льотків. Інтенсивність переробки нектару залежить 

також від кількості розплоду, породних та індивідуальних особливостей бджолиних 

сімей, секреторної діяльності залоз та інших факторів [28]. 

Нині існує 85 видів бджолиного меду. Найбільш відомі нові види: 

полівітамінний, гематогенний, молочний, женьшеневий [22]. 

Безпосередня активна участь бджіл у виготовленні меду припиняється після 

запечатування його восковими покришечками у комірках стільників. Добутий з них 

мед не потребує обробки, на відмінну від запроваджених і повсякчас 

вдосконалювальних способів приготування багатьох видів їжі рослинного або 

тваринного походження [29]. 

Хімічний склад натурального бджолиного меду складний і піддається 

коливанням. У ньому містяться наступні речовини: інвертовані цукри − 68,5−74,1 %; 

сахароза − від 1,3 до 5 %; декстрини − 3−4 %; азотні речовини − 0,08−1 %; 

мінеральні речовини − 0,17 % (0,112−0,32 %); вітаміни (мкг/100 г): вітамін В1 

(тіамін) − 4−6; вітамін В2 (рибофлавін) – 20−60; вітамін В3 (нікотинова кислота) – 

20−110; вітамін В6 (піридоксин) – 8−320; нікотинова кислота – 110–360; 
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вітамін Н (біотин) – в середньому 380; вітамін Е (токоферол) – 1000; вітамін С 

(аскорбінова кислота) – близько 30000 та вода від 15 % до 20 % [22, 30]. 

Основну масу сухої речовини меду складають вуглеводи, котрі представлені 

глюкозою, фруктозою, сахарозою і декстринами. 

Деякі дослідники вважають, що до складу вуглеводів меду входить 25 видів 

цукрів. Їх вміст залежить від походження меду. Головне джерело вуглеводів – 

нектар і частково пилок [24]. Тому наявність різних цукрів в нектарі впливає на 

склад меду.  

Головними складовими меду є глюкоза та фруктоза, які складають близько  

90 % всіх цукрів. Властивості цих моносахаридів визначають якість меду: його 

солодкість, високу поживну цінність, кристалізацію, гідроскопічність тощо [30]. 

Більшість бджолиного меду різного ботанічного походження містить менше 

5 % сахарози, але інколи її вміст досягає 10 %. Інвертні дисахариди (мальтоза тощо) 

досягають 14 % загального кількісного вмісту цукру [31]. 

Глюкоза та фруктоза мають однаковий хімічний склад (С6Н12О6), але внаслідок 

різного атомного зв’язку в молекулах дані цукри абсолютно різні. Глюкоза легко 

кристалізується, негігроскопічна і майже вдвічі менш солодка, ніж фруктоза, яка 

фактично не кристалізується і дуже гігроскопічна. У закристалізованому меді 

фруктоза обволікає кристали глюкози, сахарози, мелізітози тощо. Тому 

закристалізований мед завжди клейкий. Порошкоподібний мед практично не 

містить фруктози. 

Сахароза представлена звичайними цукрами. У процесі переробки нектару або 

цукрового сиропу бджоли інвертують дисахарид (сахарозу) у моносахариди. Окрім 

сахарози в бджолиному меді містяться мальтоза, ізомальтоза, тураноза тощо. 

Мальтоза (солодкий цукор) часто трапляється як проміжний продукт 

ферментативного розщеплення крохмалю. Бджолиний мед містить також декстрини 

(суміш полісахаридів), котрі утворюються під час розщеплення крохмалю. У 

квітковому меді їх порівняно небагато – 3−4 %, а в медовій паді – значно більше. 

Медові декстрини, на відмінну від крохмалю, зброджуються дріжджами. 
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Бджоли можуть самі синтезувати декстрини з тростинного цукру. У меді, що 

виготовлений бджолами з чистого цукру, міститься від 3 до 8 % декстринів [32]. 

Другим компонентом після вуглеводів є вода. ЇЇ вміст у меді 15−23 %. Вміст 

води є одним із найбільш важливих показників, що визначає здатність меду не 

втрачати своїх властивостей під час зберігання. Крім того, вміст води в меді 

пов'язаний з деякими фізичними властивостями – кристалізацією, в'язкістю, 

(щільність) тощо. Вміст води в меді залежить від часу медозбору, кліматичних та 

географічних умов, від породи бджіл тощо. Через високу гігроскопічність меду 

вміст води непостійний і коливається під час зберігання, залежно від вологості 

повітря [21, 30].  

Ряд органічних кислот, що знаходяться в меді у вигляді складних ефірів, придає 

йому аромат. У меді встановлено наявність фосфатів, хлоридів і сульфатів. 

Загальна кислотність варіює залежно від виду меду. Більш темні види меду 

переважно мають підвищену кислотність. Крім того, кислотність меду пов’язана з 

його ботанічним походженням, умовами зберігання, температурою під час його 

обробки та з бродильними процесами. 

Так як активна кислотність (рН) меду пов'язана з бродильними процесами, з 

чутливістю ферментів і фруктози до температури, зі смаком та бактерицидністю, 

цей показник є надзвичайно важливим для визначення його фізико-хімічних 

властивостей. Встановлено, що посилення забарвлення меду супроводжує тенденція 

підвищення активної кислотності медів, що багаті мінеральними солями і мають 

більшу кислотність. 

Буферні властивості меду обумовлені органічними кислотами та мінеральними 

солями. Вони проявляються в тому, що під час розведення меду водою до 

відповідної межі активна кислотність зберігає своє початкове значення [31].  

З мінеральних речовин у меді містяться як мікроелементи (залізо, цинк, мідь 

тощо), так і макроелементи (калій, натрій, кальцій, магній, фосфор тощо). Деякі 

дослідники вважають, що мінеральні речовини потрапляють з нектару в мед 

незмінними (алюміній, мідь, фосфор тощо) [30]. Мінеральні речовини складають в 

середньому 0,17 % з коливанням від 0,112 до 0,32 %. У медах темного кольору їх 
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більше. Вміст золи в різних зразках медової паді в багато разів вищий, ніж в 

квітковому і сягає 0,6−1,8 % [29]. Темний мед містить більше мінеральних речовин, 

ніж світлі. Кількість і склад їх залежать від вмісту даних речовин в нектарі [30]. 

Азотні речовини в меді представлені білками і амінокислотами. Встановлено у 

1974 році В. Петровим, що мед містить майже всі амінокислоти, за винятком 

цистину і триптофану [33, 34].   

Амінокислоти мають здатність створювати сполуки з цукрами меду, в 

результаті чого мед набув темнішого кольору за рахунок меланоїдів. Утворення цих 

сполук перебігає швидше за високої температури. Тому потемніння меду під час 

нагрівання (карамелізації) і тривале зберігання відбувається в результаті наявності в 

ньому амінокислот. 

Вітаміни містяться в меді в незначній кількості. В його складі знаходять 

нікотинову і пантотенову кислоти, піридоксин, рибофлавін (В2), тіамін (В1), біотин 

(В7), фолієву і аскорбінову кислоти (вітамін С). Дані наведені в табл. 1.1. [32]. У 

різних медах міститься різна кількість вітамінів. Вміст їх залежить від джерела 

отримання меду і кількості пилкових зерен у цьому продукті. До джерел вітамінів у 

меді відносяться пилок та нектар [28]. 

Таблиця 1.1  

Харчова та енергетична цінність 100 г меду 

Назва 

продукту 

Білки, г Вуглеводи, г Вітаміни, мг Енергетична 

цінність,ккал В1 В2 РР С 

Мед 

натуральний 

0,8 74,8 0,01 0,03 0,20 2,0 314 

 

Ферменти є біологічними каталізаторами, що прискорюють реакції розпаду та 

синтезу. У меді міститься інвертаза, діастаза, каталаза, кисла фосфатаза, 

глюкозооксидаза, поліфенолоксидаза, пероксидаза, естераза і протеолітичні 

ферменти. Інвертаза відіграває важливу роль як в біохімічних процесах, що 

відбувається під час переробки нектару, так і в зміні вуглеводів під час зберігання 

меду. Роль інвертази зводиться до гідролізу сахарози до глюкози і фруктози, а також 

до утворення за допомогою процесу перенесення груп цукрів до вищого порядку. 
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Окрім сахарози, інвертаза розщеплює і інші ди- та трисахариди, за винятком 

лактози, тому що між складовими її моносахаридами існує β-зв'язок, а, очевидно, що 

інвертаза гідролізує тільки α-зв'язок. 

Встановлено, що інвертаза в меді складається з декількох ензимів (від 7 до 18), 

які є α-глюкозидами з молекулярною масою близько 51000. Оптимальні умови для 

прояви гідролізуючої дії ензиму на сахарозу є наступні: рН – 6,0−6,2, температура – 

25−30 ºC [31]. 

Підігрівання меду в процесі його переробки частково супроводжується втратою 

або зниженням його ферментативної активності, що визначається за активністю 

діастази – діастазне число [30]. Діастаза складається з α-амілази, що розщеплює 

крохмаль до декстринів, і із β-амілази, що розщепляє крохмаль до мальтози. 

Оптимальний показник рН дії діастази знаходиться в межах від 5,0−5,3, а 

температурний оптимум − 35−45 ºC. Питома молекулярна маса ензиму – близько 

24000.  

Глюкозооксидаза окиснює глюкозу до глюконової кислоти з виділенням водню. 

У 1962 і 1963 рр. White і співробітники встановили, що глюкозооксидаза міститься в 

бджолиному меді [35]. Під її впливом відбувається виділення водню, що 

розпадається з вивільненням активного кисню, що діє антибактеріально. 

Глюкозооксидаза бджолиного меду чутлива до світла та підігрівання. 

Фосфатаза належить до групи ензимів, які гідролізують складні ефіри 

фосфорної кислоти. Цей фермент потрапляє в мед тільки з пилку і нектару. Кисла 

фосфатаза гідролізує фосфати за рН від 3,05 до 6,5, а її найвища активність 

проявляється за температури 35 ºC. Бджолиний мед містить у невеликій кількості 

естеразу. Активність цього ферменту тісно пов’язана з природою субстрату [30].  

Деякі дослідники стверджують, що мед містить пероксидазу, 

поліфенолоксидазу і протеолітичні ензими. Активність цих ферментів надто 

низька [31]. 

Забарвлюючі і ароматичні речовини в меді містяться в незначній кількості. 

Проте вони в значній мірі визначають смакову і товарну якість меду. Склад барвних 

і ароматичних речовин залежить, головним чином, від його ботанічного 
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походження. На думку деяких дослідників (В.Петров, 1974), барвні речовини меду 

відносяться до групи каротину, хлорофілу тощо [30]. 

До фізичних властивостей меду відносять електропровідність, консистенцію, 

в’язкість, гігроскопічність, оптичні властивості (в т.ч. рефракцію) тощо. Фізичні 

властивості тісно пов’язані з хімічним складом меду. Завдяки тому, що склад меду 

залежить від ботанічного походження, фізичні властивості різних видів меду 

відрізняються [36, 37]. 

Електропровідність зумовлена вмістом у меді мінеральних речовин, органічних 

кислот, білків. Електропровідність нерозбавленого натурального меду така ж як у 

дистильованої води. Якщо розчинити мед у дистильованій або деіонізованій воді, то 

можна виміряти електропровідність цього розчину. Це стає можливим, оскільки 

кислоти, які входять до складу меду, частково дисоціюються, а також завдяки вмісту 

в меді великої кількості мінеральних речовин у вигляді іонів. Вони зумовлюють 

властивість розчинів меду проводити електричний струм. У темних видах меду 

електропровідність вища, ніж у світлих. 

Електропровідність належить до показників, які дозволяють зробити висновок 

про походження меду, відрізнити медову падь від нектарного [38]. 

Кристалізація полягає в перетворенні перенасиченого розчину цукрів у твердий 

стан. На схильність меду до кристалізації впливають співвідношення глюкози і 

фруктози, вміст мелецитози і декстринів, а також температура. Чим більше в меді 

глюкози, тим швидше починається і відбувається кристалізація [29]. Якщо 

співвідношення глюкози і фруктози нижче 1,7, то мед не кристалізується. Якщо 

воно вище 2,1, то кристалізація відбувається швидко. Якщо вміст глюкози в меді 

нижчий 30 %, то мед взагалі не кристалізується [31]. 

Кристалізацію меду можна прискорити або затримати під впливом 

температури. Найшвидше вона відбувається за температури 13−14 °C. За 

температури понад 14 °C схильність меду до утворення кристалів зменшується, а за 

40 °C вони розчиняються. 

Гігроскопічність меду залежить від його зрілості, вмісту води та умов 

зберігання [29]. У разі контакту з повітрям мед поглинає або віддає воду, залежно 



35 
 

від його водності і питомої вологості повітря. Цей процес триває до початку 

рівноваги. Доведено, що рівновага між вологістю повітря і некристалізованого 

зрілого (14−18 % води) меду встановлюється за вологості повітря близько 60 % [31]. 

Водні розчини меду володіють оптичною активністю, тобто обертають 

площину поляризаційного світла. Дана активність є показником кількісного 

співвідношення між вуглеводами. Кількісний і якісний склад цукрів залежить від 

ботанічного походження меду і тому оптична активність різних його видів не 

однакова. Зазвичай нектарний мед володіє негативною оптичною активністю (-) і 

відноситься до лівообертаючих, а медова падь – позитивних (+) – правообертаючих. 

Найбільший вплив на оптичну активність чинить співвідношення між фруктозою і 

глюкозою та кількістю олігосахаридів.   

Коефіцієнт рефракції безпосередньо пов'язаний з вмістом води в меді. Його 

визначають за допомогою рефрактометра. Якщо водність меду визначається за 

температури вище і нижче 20 °C, то коефіцієнт рефракції, відповідно, зменшується 

або збільшується з кожним градусом на 0,00023 [31]. 

В’язкість – одна з ознак зрілості меду. Вона свідчить про більший або менший 

вміст води в ньому і залежить від хімічного складу меду – від співвідношення між 

моносахаридами, олігосахаридами, білками та іншими високомолекулярними 

речовинами [31]. Зрілий некристалізований мед – це густий розчин в’язкої 

консистенції, густиною 1,41−1,43 г/см3, тобто маса 1 л меду за температури 15 °C 

становить 1410−1430 г. В’язкість залежить від температури. Охолодження меду від 

30 до 20 °C збільшує в’язкість учетверо [29]. 

 

1.3. Ефективність використання нанотехнологічної сполуки германію 

 

Розвиток нанотехнологій у різних галузях науки зумовлює активне вивчення 

можливостей використання в біології, медицині та ветеринарії нових 

наноматеріалів, що володіють біологічною активністю [39].  

Нині актуальними залишаються напрямки досліджень щодо вивчення 

біологічного впливу розроблених наноматеріалів, у тому числі інкапсульованих у 
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міцелярні наноконтейнери або у вигляді композиції наночасток, а також органічних 

сполук біотичних елементів, отриманих на основі нанотехнологій [7]. До таких 

елементів належить германій, що може мати застосування і у бджільництві. 

Германій, як мікроелемент, широко використовується в усьому світі як окрема 

сполука чи у вигляді додаткового компоненту та відіграє важливу роль у 

виробництві харчових продуктів та забезпеченні здоров’я тварин. З інтенсивним 

вивченням германію та його сполук поступово підтверджується його вплив на 

фізіологічні функції тварин та їх здоров'я [40]. 

Органічний германій – це найпоширеніша форма германію. Порівняно із 

звичайним металом (ртуть, кадмій, плюмбум тощо) органічний германій набагато 

менш токсичний для людини, ніж інші. Розмір органічного германію та його сполук 

надзвичайно малий у природі, але в той самий час володіє унікальними хімічними 

властивостями [41]. 

В Україні методом нанотехнології одержано екологічно безпечний цитрат 

германію, що володіє низкою переваг порівняно з його мінеральними та хімічно 

синтезованими органічними сполуками [42]. 

Необхідно зазначити, що органічні сполуки германію за своїми властивостями 

суттєво відрізняються від сполук германію мінерального (неорганічного) 

походження. Органічні сполуки з германієм сприяють індукції гамма інтерферонів з 

пригніченням процесів розмноження клітин, які швидко діляться. Вони також 

активують імуноспецифічні клітини (Т-кілери). Доведено, що стимулюючу дію 

германію через інтерферони на рівні організму людини або тварини зумовлюють 

його імуномодулюючі і радіозахисні функції. Поряд з цим германій має яскраво 

виражену здатність доставляти кисень у будь-яку точку організму та забезпечувати 

його взаємодію з іонами водню. В основі дії органічного германію під час взаємодії 

з іонами Н+ лежить реакція дегідрогенізації [43]. 

Крім того доведено, що германію цитрат може використовуватися для 

профілактики бактеріальних і вірусних захворювань, оскільки проявляє високу 

антиоксидантну і адаптогенну дію під час використання для сільськогосподарських 

тварин [44]. 
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Германій є одним із мікроелементів, на основі якого на даний час створюють й 

інші комплексні сполуки, яким притаманний широкий спектр фармакологічних 

ефектів – від нейротропної дії до органотропної, включаючи панкреатотропні та 

гепатотропні. У даний час намітилися нові перспективні шляхи синтезу органічних 

комплексних сполук германію з корисними біологічними властивостями, що 

базуються на основах нанотехнологій. 

Так, багатогранна біологічна роль сполук германію зумовлює значний 

науковий інтерес щодо фізіологічних ефектів його органічних комплексів. 

Науковцями встановлено виражений вплив цитратних сполук на організм тварин. 

Сполуки германію є активними щодо посилення клітинної імунної функції 

організму тварин. Механізми імунофізіологічного впливу сполук германію можуть 

також відноситися до окисної функції, оскільки він бере участь у регуляції ліпідного 

обміну та кисневого метаболізму в організмі. Крім того, Германій впливає на 

активність деяких ензимів субклітинних органел імунних клітин та органів, 

створюючи прямий або непрямий вплив на імунну систему [7]. 

 

1.4. Сучасна технологічна лінія виготовлення меду натурального 

гомогенізованого  

 

Мед є промисловим продуктом, який може зберігатися тривалий час. 

Споживачі меду зазвичай потребують мед високої якості, природні характеристики 

якого б не змінювалися. Звідси випливає необхідність збору, відкачки і обробки 

відповідним обладнанням різних видів медів. Мед, виготовлений таким чином, 

більше цінується споживачами. 

Процес обробки і виготовлення меду удосконалювався одночасно з вивченням 

його якості та інших характеристик [45]. 

Контрольована технологічна обробка меду натурального зазвичай 

використовується для зниження в’язкості, що полегшує його перекачування, та для 

розплавлення кристалів декстрози, щоб затримати кристалізацію під час зберігання 
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та знищити дріжджі, які можуть провокувати псування через початок 

ферментативних процесів [37, 46]. 

Основними і необхідними етапами виготовлення меду є: розрідження, 

освітлення, гомогенізація, пастеризація, фасування і дозрівання 

Значна кількість меду різного ботанічного походження, завдяки низьким 

температурам, фізичному і хімічному процесу еволюції складових частин, стають 

більш постійними, приймаючи форму пластичного затвердіння. Зазвичай, але не 

завжди правильно, цей процес іменують кристалізацією меду. 

Розрідження відбувається при нагріванні всієї партії меду до температури 

максимум 42 °C. Розрідження можна отримати за допомогою повітря або води. 

Нагрівання меду потоком повітря є задовільним як для підтримки постійної 

температури, так і для уникнення надлишкової вологості. На промислових 

установках ця операція проводиться у дві фази. Перша полягає у введенні 

контейнерів із зернистим медом в камеру, в якій температура підтримується 

автоматичним термостатним регулюванням. У цій камері, а саме в камері 

попереднього нагрівання, розріджується мед тільки у країв контейнерів із медом. У 

результаті того, що контейнери знаходяться в камері попереднього нагрівання 

порівняно короткий час, відбувається неповне розрідження меду. Потім контейнери 

вводяться в спеціальні камери, в яких проходить замкнений ланцюг потужного 

потоку сухого повітря [23]. Тут контейнери ставляться горловиною донизу так, щоб 

у блоці мед, який відстав від стінок контейнера, вільно стікав на граткову підставку 

контейнера, що встановлена над резервуаром для купажування і топлення. 

Отже, підігрітий і частково розтоплений мед проходить через решітку в 

змішувальний резервуар, подвійні стінки якого також підігріваються теплою водою. 

Змішування проводиться за допомогою гвинтових лопатей. 

Після топлення і гомогенізації мед пропускають в резервуар-колектор, що 

оснащений шестерним насосом. Тонке сито захищає резервуар від проникнення 

забруднень із меду в контейнер. За допомогою термостату і гідростату в камері 

танення підтримується постійна температура і вологість. 
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Цей мед перекачують у декілька резервуарів для дозрівання, де закінчується 

повільно розрідження меду при температурі не вище 32−35 °C. 

Друга фаза полягає в освітленні меду – відстоюванні і фільтруванні. 

Завдяки силі тяжіння, відстоюванням усувають існуючі в суміші сторонні 

речовини. Слабкий потік у меді забезпечує осідання на дно більш важких, ніж мед 

частинок, а легші частинки та бульбашки повітря виходять на поверхню у вигляді 

піни. Після відстоювання мед ще містить залишкове забруднення, що усувається 

фільтруванням. Розкристалізований мед фільтрують через двосекційний сітчастий 

фільтр з розміром отворів 2 мм в першій (верхній) секції і 1 мм другій (нижній). Для 

кращої фільтрації меду на сітку нижньої секції кладуть капронову тканину або 

марлю в 3–4 шари. У технологічних лініях передбачені два почергово працюючих 

фільтри, встановлені над горловиною приймальної ванни. Мед стікає в неї 

безперервною цівкою. Коли поверхня фільтра забрудниться, його знімають для 

очистки і промивки, а на його місце ставлять другий фільтр [46]. 

Після фільтрації в меді залишається значна кількість бульбашок повітря, що 

може в будь-який момент спровокувати бродіння та грануляцію меду. Фактично мед 

непрозорий саме через ці бульбашки. Сучасні методи для видалення подібних 

фракцій базуються на використанні електронних фільтрів, що під впливом 

електричної напруги сприяють руйнуванню частинок повітря. Під впливом 

електричного струму дрібні частинки повітря згруповуються і забезпечуєть 

прозорість меду. 

Гомогенізація – процес переробки меду та/або інших продуктів бджільництва, 

що забезпечує отримання рівномірної (однорідної) суміші [47].  

Для збереження всіх переваг меду М. Гоне запропонував у закристалізованому 

продукті кристали руйнувати механічно. 

Попередньо мед підігрівають до температури 35 °C, а потім гомогенізатором 

руйнують кристали.  

Гомогенізований мед не твердіє і його можна фасувати в туби. Якщо свіжий 

відкачаний зрілий мед підігріти при 40 °C для розчинення кристалів глюкози, а 

потім запакувати, то він тривалий час не кристалізуватиметься. Але навіть стінки 
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посудини, в якій зберігається мед, можуть стати центром кристалізації. Тому, щоб 

мед тривалий час залишався рідким, він обов’язково повинен бути зрілим і 

профільтрованим. Мед потрібно зберігати в ємкості, що покрита воском. На його 

поверхню також бажано покласти чистий віск для попередження часткового 

випарування рідини і утворення перенасиченого розчину глюкози. 

Для довготривалого зберігання меду в рідкому стані застосовують 

пастеризаційні установки. Механізм полягає в тому, щоб змусити мед текти з 

високою швидкістю через середовище, де температура швидко змінюється. 

При пастеризації меду позитивні результати отримують тоді, коли температура 

останньої технологічної лінії достатньо низька. Таким чином можна отримати мед з 

тонкими кристалами та властивостями, що довго зберігаються. 

Оброблений мед, відповідно до описаного вище методу, зберігається в 

резервуарах дозрівання (за якістю) або розфасовується відповідно до вимог збуту. 

Описана вище технологічна лінія є прототипом для обробки меду натурального [48].  

 

1.5. Розробка та запровадження процедур, заснованих на принципах 

НАССР  

 

Тридцять років тому НАССР було розроблено як еталонний метод систем 

забезпечення безпеки харчових продуктів, який і досі залишається в основі 

управління безпекою харчових продуктів [49, 50].  

Починаючи з 20 вересня 2016 року розпочалося впровадження розділу 

VII Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості 

харчових продуктів», який передбачає, що всі оператори ринку харчових продуктів 

мають 3 роки (до 20 вересня 2019 р.) для впровадження системи НАССР. 

Медопереробні підприємства не є виключенням [51]. 

Виробництво безпечних харчових продуктів вимагає, щоб система НАССР була 

побудована на принципах і правилах належної виробничої практики (GMP), 

належної гігієнічної практики (GHP) [52, 53]. Відповідно до визначення Codex 

Alimentarius НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Point) це система, яка 
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ідентифікує, оцінює і контролює набезпечні фактори, важливі для безпечності 

продукції [16]. 

НАССР працює тільки тоді, коли впроваджені базові вимоги з гігієни та GMP. 

НАССР сама по собі не гарантує безпечності харчового продукта. Їі потрібно 

використовувати в комбінації з програмами-передумовами − GHP, GMP [54]. 

Система НАССР не гарантує безпечності харчових продуктів, а лише зменшує 

ризик виникнення випадків щодо загрози їх безпечності [55, 56]. 

Основна мета системи НАССР − запобігання ризикам для здоров'я людини, а 

також змінам у харчових продуктах за допомогою контрольних практик на етапах 

виробництва, в яких більша ймовірність небезпеки для здоров'я. 

Ефективна реалізація НАССР сприяє підвищенню конкурентоспроможності 

компаній. Забезпечує їм різні переваги: захищати та вдосконалювати бренди та 

приватні торгові марки, сприяти довірі споживачів та відповідати нормативним та 

ринковим вимогам [54]. 

Відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги до 

безпечності та якості харчових продуктів», а саме статті 20, оператори ринку 

зобов’язані розробляти, вводити в дію та застосовувати постійно діючі процедури, 

що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у 

критичних точках; забезпечувати належну підготовку з питань застосування 

постійно діючих процедур, що базуються на принципах системи аналізу 

небезпечних факторів та контролю у критичних точках, осіб, які є відповідальними 

за ці процедури, під час виробництва та обігу харчових продуктів [51]. 

Розробка та впровадження GHP, GMP та HACCP у ланцюзі виробництва 

гомогенізованого меду на потужностях, що займаються вторинною переробкою 

бджолопродуктів, охоплюючи всі процеси: від отримання сировини до пакування та 

його зберігання, є вкрай необхідним для постачання безпечних бджолопродутів для 

споживання людиною [57, 58].  

Розробка та впровадження програм-передумов системи НАССР з урахуванням 

асортименту харчових продуктів, технологічних процесів та специфіки потужності 

повинна охоплювати такі процеси: 



42 
 

1. Вимоги щодо належного планування виробничих, допоміжних та побутових 

приміщень для уникнення перехресного забруднення.  

2. Вимоги до території, стану приміщень, обладнання, комунікацій. Проведення 

ремонтних робіт, технічного обслуговування обладнання, калібрування, а також 

заходів щодо захисту харчових продуктів від забруднення та сторонніх домішок. 

3. Безпечність води, пари, допоміжних матеріалів для переробки (обробки) 

харчових продуктів, предметів та матеріалів, що контактують з харчовими 

продуктами. 

4. Вимоги щодо чистоти поверхонь, процедур прибирання виробничих, 

допоміжних, побутових приміщень та інших поверхонь. 

5. Вимоги щодо здоров’я та гігієни персоналу. 

6. Контроль шкідників, визначення виду, запобігання їх появі, засоби 

профілактики та боротьби 

7. Вимоги щодо зберігання та використання токсичних сполук та речовин. 

8. Вибір постачальників  та управління закупленими матеріалами.  

9. Контроль технологічних процесів. 

10. Вимоги щодо навчання персоналу особистій та харчовій гігієні. 

11. Вимоги до зберігання та транспортування продукції. 

12. Вимоги щодо поводження з відходами виробництва та сміттям, їх збір та 

видалення з потужності. 

13. Заходи із запобігання перехресного забруднення [58, 60]. 

Кожна програма-передумова (ПП) повинна бути стандартного формату, що 

містить наступні положення: 

- мета програми-передумови; 

- нормативні посилання; 

- терміни та визначення; 

- відповідальність керівництва та компетентних фахівців потужності; 

- порядок виконання процесу із забезпечення виконання програми-передумови; 

- критерії та моніторинг, які включають заходи контролю ПП (що вимагається 

контролювати), періодичність контролю, документ, що регламентує вимоги до 
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проведення заходу, протоколи (записи) контролю та відповідального за проведення 

моніторингу. 

ПП також включають запобіжні дії з попередження перехресного забруднення 

продукції при виконанні відповідної ПП, коригувальні дії та загальні вимоги щодо 

ведення документації. 

Правильно розроблена програма–передумова дозволяє не лише реалізувати 

цілий комплекс заходів, спрямованих на виконання санітарно-епідеміологічних 

вимог, а й ідентифікувати, контролювати і керувати небезпеками на всіх стадіях 

виробництва, зберігання, транспортування і реалізації готової продукції.  

Для впровадження дієвості НАССР потрібне дотримання логічної 

послідовності: 

1. Організувати групу HACCP. 

2. Описати продукт. 

3. Ідентифікувати призначене використання. 

4. Розробити блок-схему процесу. 

5. Перевірити блок-схему процесу. 

6. Принцип 1. Аналізувати небезпечні фактори. 

7. Принцип 2. Встановити критичні контрольні точки. 

8. Принцип 3. Встановити критичні межі. 

9. Принцип 4. Встановити процедуру моніторингу. 

10. Принцип 5. Встановити коригувальні дії. 

11. Принцип 6. Встановити процедури верифікації. 

12. Принцип 7. Впровадити документування всіх процедур та протоколів [60, 

61]. 

Організована група з безпечності харчових продуктів (ГБХП) на 

медопереробній потужності проводить аналіз наявної нормативної документації, 

методів та інструкцій, які регламентують вимоги до безпечності продукції та дії для 

її забезпечення. Визначає Перелік готових (кінцевих) продуктів, що випускаються за 

різними технологічними процесами та Перелік сировини, пакувальних та інших 
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матеріалів, які застосовуються для виготовлення або контактують з харчовою 

продукцією.  

При підготовці опису кінцевих продуктів піддаються аналізу нормативні та 

законодавчі вимоги в галузі безпечності харчових продуктів, які мають відношення 

до відповідних продуктів. 

Для кожного виду продукту ГБХП визначає всі стадії виробничого процесу і 

складає блок-схему. Кількість блок-схем виробничого процесу визначається 

кількістю різних технологічних процесів, описаних у технологічній документації. 

Перевірка блок-схеми виробництва (схематичного плану виробництва) 

проводиться ГБХП безпосередньо на виробництві. Результати перевірки 

протоколюються [62]. 

ГБХП повинна проводити аналіз ризиків для визначення тих небезпек, якими 

потрібно управляти для забезпечення безпечності продуктів харчування. 

Оцінка ризиків ґрунтується на наявних наукових даних і здійснюється 

незалежним, об'єктивним і прозорим способом. 

Оцінка ризику означає науково-обґрунтований процес, що складається з 

чотирьох етапів: ідентифікації небезпеки, характеристики небезпеки, оцінки загрози, 

що створюється, і характеристики ризику. 

Для кожного важливого небезпечного фактору ГБХП визначає одну або 

декілька критичних контрольних точок, в яких цей фактор необхідно контролювати. 

Для кожної КТК встановлюються показники, важливі для забезпечення 

безпечності продукції, і їх критичні межі, які базуються на вимогах нормативних 

документів на продукцію, санітарних нормах і правилах, технологічних регламентах 

та інструкціях, даних науково-технічної літератури і досвіду 

Моніторинг ККТ здійснюється таким чином, щоб своєчасно виявляти вихід 

контрольованих показників за критичні межі і усувати причини цього виходу. 

Для кожної ККТ, ПП повинні бути складені і задокументовані коригувальні дії, 

які застосовуються в разі перевищення критичних меж у ККТ або невідповідності 

ПП [53]. 
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Кожен План НАССР містить конкретний перелік перевірочних заходів. 

Результати затвердження протоколюються. 

Документація HACCP: 

- обгрунтування та встановлення критичних меж; 

- процедури і записи моніторингу ККТ; 

- процедури і записи корегувальних дій; 

- процедури і записи валідації, верифікації; 

- звіти про аудити системи НАССР; 

- записи корегувальних дій. 

Недієвість та неефективність системи можлива через типові причини: 

- погана організація; 

- не розуміння принципів HACCP; 

- відстуність внутрішньої комунікації; 

- відсутність навчання; 

- HACCP-план надто складний; 

- відсутність валідації та верифікації. 

 

1.6. Законодавчі вимоги до якості та безпечності меду натурального в 

Україні, СОТ та ЄС  

 

Базові законодавчі вимоги щодо якості та безпечності бджолиного меду, що 

чинні в СОТ та ЄС, визначені Регламентами ЄС 178/2002 [63], 396/2005 [64], 

853/2004 [65]; Codex Alimentarius 12-1981[16] та Директивами Ради 2001/110/ЄС 

[66] і 96/23/ЄС [67], а в Україні − ДСТУ 4497:2005 [68]. 

Дані нормативні документи встановлюють основні положення щодо вимог, 

яким повинен відповідати мед для вільного обігу в межах внутрішнього ринку.  

Згідно вимог вказаних стандартів критерії якості не є обов’язковими для держав 

і можуть бути добровільно узгоджені [69]. 

У Директиві Ради 2001/110/ЄC враховані внесені зміни щодо визначення різних 

видів меду. Щоб гарантувати вільний рух меду у межах країн ЄС, затверджені 
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загальні правила щодо його складу, а також визначена основна інформація щодо 

маркування. У САС 12-1981 більш конкретизовано описані питання контамінації 

ксенобіотиками, гігієни та фальсифікації меду [16].  

Необхідно зазначити, що мед можна експортувати у разі отримання дозволу для 

експорту в ЄС. Щороку ЄС оновлює цей список [67, 68].  

У ЄС експортери повинні дотримуватись відповідних вимог Європейської 

комісії, а саме, Регламентів ЄС 178/2002, 852/2004 [70] та 853/2004, а також системи 

безпечності продукції згідно вимог HACCP. 

В Україні органолептичні та фізико-хімічні дослідження, на відміну від країн 

СОТ та ЄС, проводяться в обов’язковому порядку згідно з ДСТУ 4497:2005 та 

«Обов’язковим мінімальним переліком досліджень сировини, продукції тваринного 

та рослинного походження, комбікормової сировини, комбікормів, вітамінних 

препаратів та ін., які слід проводити в державних лабораторіях ветеринарної 

медицини і за результатами яких видається ветеринарне свідоцтво (Ф-2)» [71].  

До суттєвих розбіжностей фізико-хімічних показників якості меду в 

національному та міжнародних вимогах належать такі: вміст відновлювальних 

цукрів за національним стандартом на 10−20 % вищий, ніж це вимагає міжнародне 

законодавство; вміст сахарози згідно вимог ДСТУ 4497:2005 нижчий на 1,5 %, 

порівняно з Codex Alimentarius та Honey Directive 2001/110/ЄC. За національними 

вимогами електропровідність меду має суттєве коливання (0,2−1,0 мС/см), що, на 

відмінну від стандартів ЄС та СОТ, становить не більше 0,8 мС/см. Допустимий 

рівень вмісту гідроксиметилфурфуролу згідно національного стандарту становить в 

межах 25 мг/кг, а в країнах ЄС та СОТ – не повинен перевищувати 15 мг/кг. 

Таким чином, за показниками відновлювальних цукрів і сахарози національні 

вимоги перевищують міжнародні, проте вважаємо, щодо вмісту 

гідроксиметилфурфуролу, національні вимоги необхідно привести у відповідність з 

міжнародними, оскільки гідроксиметилфурфурол утворюється під час підігрівання 

меду за температури вище 40 ºС або тривалого зберігання продукту. Доведено, що 

гідроксиметилфурфурол пригнічує нервову систему, а також проявляє канцерогенні 

властивості. 
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Що стосується термінології, яку використовують у національному стандарті, то 

вона відповідає тій, що використовують в європейській і міжнародній номенклатурі, 

за винятком «пекарського меду», що використовується лише у Honey Directive 

2001/110/ЄC. 

За показниками безпеки мед натуральний в Україні повинен відповідати 

вимогам, зазначеним у ДСТУ 4497:2005 та Обов’язкового мінімального переліку 

[67, 71], а в ЄС та СОТ − Регламенту ЄС 37/2010, Maximum Residue Limits та RPAs 

[66, 72]. 

Необхідно зазначити, що у вимогах САС 12-1981 не прописані жодні умови 

стосовно показників безпечності меду натурального. У Директиві 2001/110/ЄС щодо 

визначення антибіотиків у продуктах харчування передбачено, що кожен антибіотик 

перш, ніж він буде використаний на харчові потреби, повинен відповідати Maximum 

Residue Limits (MRL) [73], що зазначені в Регламенті ЄС 37/2010. Проте стосовно 

меду дані правила не діють. Це означає, що використання антибіотиків під час 

лікування бджіл застосовувати в Європі заборонено [66, 72].  

Члени держав ЄС у процесі переробки імпортованого меду регулюють залишки 

антибіотиків згідно вимог «Reference Points for Action» під час проведення контролю 

харчових продуктів у лабораторіях. Якщо антибіотики виявлені, то держава 

зобов’язана відізвати дану партію [49]. Згідно Директиви 96/23/ЄC  

від 29 квітня 1996 р. мед натуральний перевіряють на залишковий вміст 

антибактеріальних речовин (включно з хінолонами та сульфініламідами), карбаматів 

та піретроїдів, хлороорганічних сполук і важких металів [65, 72, 74]. 

ЄС вважає використання таких речовин як мурашина, щавлева і молочна 

кислота безпечними.  

Зазначені дані вказують на те, що головні небезпеки забруднення для меду 

бджолиного переважно надходять від бджолярської практики, а не з навколишнього 

середовища [73, 75].  

Так основним базовим актом харчового законодавства Європейського Союзу, 

зокрема Регламентом (ЄС) Європейського Парламенту і Ради від 28 січня  

2002 року № 178/2002, що встановлює загальні принципи і вимоги законодавства 
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щодо харчових продуктів, процедури у питаннях, пов’язаних з їх безпекою, 

передбачено, що безпечність харчових продуктів, кормів, тварин та будь-яких інших 

речовин, які входять до їх складу, забезпечується проведенням контролю на всіх 

етапах виробництва, переробки та обігу. Основна відповідальність за виробництво 

безпечних харчових продуктів покладається на операторів ринку. 

Директива Ради 2001/110/ЄС від 20 грудня 2001 року стосовно меду 

встановлює вимоги до визначення різних видів та їх характеристик. 

Регламент (ЄС) Європейського Парламенту і Ради від 29 квітня 2004 року 

№ 852/2004 про гігієну харчових продуктів встановлює загальні вимоги для 

операторів ринку на всіх етапах виробництва, переробки та обігу харчових 

продуктів. 

Відповідно до наказу Державної ветеринарної та фітосанітарної служби 

України від 04 березня 2016 р. № 886 «Про експорт продуктів бджільництва» [76]: 

- відбір зразків та лабораторні дослідження показників безпечності проводити 

відповідно до вимог, встановлених країною призначення; 

- лабораторні дослідження (випробування) продуктів бджільництва, що 

призначені для експорту, у тому числі до держав-членів Європейського Союзу, 

необхідно проводити в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної 

діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, Державному науково-дослідному 

контрольному інституті ветеринарних препаратів та кормових добавок, а у випадку 

проведення арбітражних досліджень – у зазначених установах або в закордонних 

лабораторіях, що акредитовані згідно з ISO/IEC 17025:2005. 

Відповідно до чинних в європейському законодавстві правил третя країна, що 

зацікавлена у здійсненні поставок продукції тваринного походження до 

Європейського Союзу, має бути включена до переліку країн, яким дозволено 

здійснювати відповідні поставки [66]. 

За результатами оцінки системи контролю та враховуючи виконання Планів 

державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у 

живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження, 

Європейська Комісія розглядає питання включення до переліку третіх країн, з яких 
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дозволено здійснювати імпорт живих тварин та харчових продуктів тваринного 

походження. 

Відповідно до статті 32 Закону України «Про основні принципи та вимоги до 

безпечності та якості харчових продуктів» [51] харчові продукти, які експортуються 

з України, повинні відповідати вимогам законодавства України про безпечність та 

окремі показники якості харчових продуктів, за винятком випадків коли: 

1) такі вимоги до харчових продуктів встановлені країною, до якої 

експортуються харчові продукти;  

2) або такі вимоги до харчових продуктів встановлені у двосторонніх угодах 

України з країною, до якої експортуються харчові продукти. 

Отже, у разі експорту харчових продуктів лабораторні дослідження на 

показники безпечності здійснюються відповідно до встановлених країною 

призначення вимог без врахування Планів державного моніторингу залишків 

ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених 

харчових продуктах тваринного походження. 

Нині в Україні згідно державного реєстру дозволених до використання 

пестицидів і агрохімікатів налічується понад 1000 одиниць, але їхнє застосування не 

контролюється жодним органом в Україні [77]. 

В Україні дозволено використовувати інсектициди на основі імідаклоприду, але 

в країнах Європи вони визнані токсичними й заборонені. 

Наслідком цього є масова загибель бджіл та зменшення їх популяції. А також 

пестициди потрапляють з нектаром і пилком у бджолині сім'ї, у результаті чого 

забруднюються кормові запаси і товарна продукція. 

З метою запобігання шкідливого впливу пестицидів і агрохімікатів на бджіл 

повинні бути затверджені та не порушені сільськогосподарські та гігієнічні 

регламенти зберігання, транспортування та застосування засобів захисту рослин, що 

нададуть можливість належним чином контролювати їх використання. А також 

вкрай необхідним є створення державного реєстру обробки пестицидами 

сільськогосподарських угідь, до якого повинні мати доступ бджолярі.  
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Згідно з «Інструкцією щодо попередження та ліквідації хвороб і отруєнь бджіл» 

аграрії за три доби напередодні хімобробки медоносних рослин зобов’язані 

попередити всіх пасічників у радіусі 7 км від оброблюваних площ. Повідомляється 

дата обробки, назва отрутохімікату, що застосовується, ступінь токсичності і термін 

дії препарату задля ізоляції бджіл [78]. Варто зазначити, що на практиці дана норма 

не виконується, адже законодавством чітко не визначено порядок здійснення таких 

повідомлень, щоб інформація була належним чином донесена до власників пасік. 

Наразі Україна виконує План державного моніторингу залишків ветеринарних 

препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах 

тваринного походження, що затверджується наказом Державної служби України з 

питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів і спрямований на 

забезпечення населення безпечними продуктами тваринного походження шляхом 

проведення лабораторних досліджень щодо виявлення залишкових кількостей 

ветеринарних препаратів, пестицидів та забруднюючих речовин. Інформація про 

оцінку Плану державного моніторингу публікується в Рішенні Європейської Комісії 

і є основою для офіційного затвердження Плану відповідної країни [79, 80]. 

У таблиці 1.2 наведено перелік досліджень, які проводять для контролю 

безпечності меду натурального (не стосується конкретної регіональної державної 

лаборатої Держпродспоживслужби).  

При застосуванні бджолярами антибіотиків і хіміотерапевтичних засобів для 

лікування або запобігання бактеріальних або інших хвороб бджіл може відбуватися 

забруднення меду [81]. Суворе регулювання або заборона використання 

антимікробних препаратів у бджільництві слугує механізмом захисту здоров'я 

людини [77].  

LC/MS/MS є інструментом для визначення залишкових кількостей 

ветеринарних препаратів у харчових продуктах тваринного походження. 
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Таблиця 1.2 

Перелік речовин, що контролюються в меді натуральному 
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1 2 3 4 5 6 7 

A6. 

ХЛОРАМФЕНІКОЛ 

Хлорамфенікол Позитивний 

результат 

ELISA LC-MS/MS 0,05 0,05 

A6. 

НІТРОФУРАНИ23 

      

Метаболіти 

нітрофуранів 

АНD Позитивний 

результат 

ELISA LC-MS/MS 0.6 0.5 

Метаболіти 

фуралтадону 

AMOZ Позитивний 

результат 

ELISA LC-MS/MS 0.6 0.5 

Метаболіти 

фуразалідону 

AOZ Позитивний 

результат 

ELISA LC-MS/MS 0.4 0.5 

Метаболіти 

нітрофуразону 

SEM Позитивний 

результат 

ELISA LC-MS/MS 0.6 0.6 

A6. 

НІТРОМІДАЗОЛИ 

Метронідазол Позитивний 

результат 

 LC-MS/MS  0.5 

 Дапсон Позитивний 

результат 

 LC-MS/MS  1.2 

 Колхіцин 5  LC-MS/MS  0.4 

В1. АНТИБАКТЕ- 

РІАЛЬНІ 

СУБСТАНЦІЇ 

Тетрациклін Позитивний 

результат 

 LC-MS/MS  5.0 

Хлортетрациклін Позитивний 

результат 

 LC-MS/MS  5.0 

Окситетрациклін Позитивний 

результат 

 LC-MS/MS  5.0 

Доксициклін Позитивний 

результат 

 LC-MS/MS  5.0 

Дігідрострептоміцин Позитивний 

результат 

ELISA LC-MS/MS 6,75 10,0 

Стрептоміцин Позитивний 

результат 
ELISA LC-MS/MS 10,0 10,0 

Тилозин Позитивний 

результат 
ELISA LC-MS/MS 5,0 5,0 

Еритроміцин Позитивний 

результат 
ELISA LC-MS/MS 15 5,0 

Сульфатіазол Позитивний 

результат 
 LC-MS/MS  3.0 

Сульфадиметоксин Позитивний 

результат 
 LC-MS/MS  7.0 

Сульфагуанідін Позитивний 

результат 
 LC-MS/MS  7.0 

Сульфадіазін Позитивний 

результат 

 LC-MS/MS  7.0 
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Продовження таблиця 1.2 

1 2 3 4 5 6 7 

 Сульфамеразін Позитивний 

результат 
 LC-MS/MS  7.0 

 Сульфаметазін 

(Сульфадімедін) 

Позитивний 

результат 
 LC-MS/MS  7.0 

Сульфаметоксіпірі-

дазин 

Позитивний 

результат 
 LC-MS/MS  7.0 

Сульфаметоксазол 

 

Позитивний 

результат 
 LC-MS/MS  7.0 

Сульфаніламід Позитивний 

результат 
 LC-MS/MS  7.0 

Ністатин Позитивний 

результат 
 LC-MS/MS  2.0 

B2c. КАРБАМАТИ Карбофуран Позитивний 

результат 

GC-ECD GC-MS 10.0 10.0 

B2c. ПІРЕТРОЇДИ Дельтаметрин Позитивний 

результат 

GC-ECD GC-MS 10.0 10.0 

В2f. ІНШІ 

ФАРМАКОЛОГІЧНІ 

СУБСТАНЦІЇ 

Амітраз 200 HPLC LC-MS/MS 10.0 65.0 

B3a. 

ХЛОРОРГАНІЧНІ 

ПЕСТИЦИДИ з PCBs 

ГХЦГ та його 

ізомери 

Позитивний 

результат 

GC-ECD GC-MS 1 1 

ДДТ та його ізомери 50 GC-ECD GC-MS 1 1 

Гептахлор 10 GC-ECD GC-MS 1 1 

B3b. 

ФОСФОРОРГАНІЧН

І ПЕСТИЦИДИ 

Паратіон-метил 10 GC-ECD GC-MS 10 10 

Мелатіон 50 GC-ECD GC-MS 10 10 

Базудін (діазінон) 10 GC-ECD GC-MS 10 10 

Кумафос (корал) 100 GC-ECD GC-MS 10 10 

B3c. ХІМІЧНІ 

ЕЛЕМЕНТИ 

Свинець 100  ASS-EL  10 

Кадмій 30  ASS-EL  5 

Ртуть 10  AAS  5 

 

B3f. 

РАДІОНУКЛІДИ 

137Cs 100  спектро- 

метричний 

 3 

90Sr 20  спектро- 

метричний 

 0.6-

0.7 

 

Отже, в Україні необхідно гармонізувати чинні нормативно-правові акти, які 

регламентують вимоги до безпечності та якості меду з європейськими вимогами та 

САС [16]. Проте важливим етапом є розроблення вимог щодо простежуваності 

ланцюга виробництва безпечного та якісного меду. 

Крім того, вимоги до безпечності та якості меду не можуть задовольнити 

стандарти всіх країн. Спеціалізовані лабораторії кожної країни під час визначення 

безпечності та якості меду висувають ряд особливих показників для визначення 

ботанічного та географічного походження меду. Нині хімічні показники якості 
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монофлорного меду дійсні тільки в окремих країнах, і вони є неофіційно визнаними 

під час міжнародної торгівлі медом [82, 83]. 

Повинні бути розроблені критерії, що стосуються ботанічного походження 

якості меду та визначення монофлорного меду на основі широкого спектру наявних 

медів. Міжнародна комісія з меду працює над розробкою даних критеріїв як 

найбільш важливих. Дослідження з визначення географічного походження меду є 

лише на початку розробки. Виникають деякі відмінності між медами з різним 

географічним походженням, що, ймовірно, обумовлено різним ботанічним 

походженням. Для цього повинні проводитись порівняльні дослідження на моделях 

монофлорного меду в різних географічних широтах [83, 84].  

За результатами проведеного аналізу вимог щодо якості та безпечності меду в 

Україні, ЕС та СОТ опубліковано статтю у науковому фаховому виданні України 

[85]. 

Висновки до Розділу 1 

 

Україна почала експортувати мед з 1990 року і зараз зарекомендувала себе як 

надійного виробника на світовому ринку. За останні п’ять років обсяги його 

поставок до ЄС зросли більше ніж у чотири рази. Українські експортери повинні 

дотримуватися вимог чинного законодавства України та вимог контрактів країни-

імпортера. Відповідно до міжнародної торгівлі, всі країни-члени приймають 

стандарти, встановлені CAC/RCP 1-1969 (Rev. 4-2003) Recommended International 

Code of Practice General Principles of Food Hygiene, Regulation (ЄC) No 852/2004 of 

the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the hygiene of foodstuffs, 

Regulation (ЄC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 

2004 laying down specific hygiene rules for food of animal origin. 

Вітчизняне виробництво меду натурального регламентується критеріями 

безпечності згідно ДСТУ 2154-2003 Бджільництво. Терміни та визначення понять 

[86], ДСТУ 4497:2005 Мед натуральний. Технічні умови, СОУ 01.25-37-373:2005 

Гомогенізація меду бджолиного. Загальні вимоги, «Обов’язковим мінімальним 

переліком досліджень сировини, продукції тваринного та рослинного походження, 
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комбікормової сировини, комбікормів, вітамінних препаратів та ін.». Спектр 

контрольованих протимікробних препаратів в ЄС відрізняються від тих, які 

контролюються в Україні. 

До суттєвих відмінностей у законодавчій базі, що регулює якість бджолиного 

меду в країнах ЄС та Україні, належать такі: вміст відновлювальних цукрів, 

сахарози, електропровідність та рівень вмісту гідроксиметилфурфуролу. 

В ЄС прийнято законодавство про використання і моніторинг ветеринарних 

препаратів, де перераховано речовини, використання яких є безпечним для бджіл. 

До таких речовин відносяться мурашина кислота, фенол, флувалинат, тимол і 

ментол, щавлева кислота і молочна кислота. Максимальних рівнів залишків 

антибіотиків у меді в ЄС не встановлено, що означає, що ЄС не дозволяє 

використовувати антибіотики для лікування медоносних бджіл. 

Нині постає необхідність у системному підході до гарантування безпечності та 

якості меду, що, в свою чергу, вимагає розробки загальних та спеціальних 

нормативно-правових актів у галузі бджільництва, адаптації їх до чинних стандартів 

ЄС та інших держав. 

Для забезпечення стандартів безпеки та якості спостерігається зміна підходу 

регуляторів харчових подуктів у всьому світі від перевірки кінцевого продукту до 

процесу, який контролює ці стандарти через системи безпеки, такі як ISO 9000, 

ISO 22000, і систему аналізу критичних точок (НАССР).  

Для належного функціонування НАССР важливим є своєчасне розроблення та 

впровадження GHP (належна виробнича практика) та GHP (належна гігієнічна 

практика) та програм-передумов. Потужність з переробки меду, призначеного для 

експорту, на всіх стадіях виробництва, зберігання та транспортування повинна 

забезпечувати гігієнічні виробничі умови і гарантувати, що продукт відповідає 

чинним вимогам України та країни-імпортера. Не менш важливим для сприяння 

експорту меду натурального є простежуваність його ботанічного і географічного 

походження, залишків антибактеріальних речовин, токсичних елементів та 

пестицидів вище допустимих меж. 
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Необхідно зазначити, що нині все частіше поширюється поняття «натуральний 

гомогенізований мед», який під час тривалого зберігання залишається 

сиропоподібним, з привабливим запахом та кольором.  

Згідно з ДСТУ 2154:2003 мед натуральний – продукт перероблення бджолами 

нектару або паді, а гомогенізований мед згідно СОУ 01.25-37-373:2005 – мед 

однорідний, з одними й тими ж властивостями по усьому об’єму маси. З практичної 

точки зору гомогенізований мед отримують у результаті змішування, підігрівання та 

гомогенізації продукту від різних виробників для формування однієї товарної партії 

для експорту. Однак для цієї категорії меду, на відміну від меду натурального, немає 

ні державних, ні міжнародних загальновизнаних стандартизованих критеріїв. 

Нагрівання є поширеним методом для контролю кристалізації. Це допомагає 

розтанути невидимим кристалам, що присутні в меді. Після плавлення всіх 

кристалів та ядер навіть закристалізований мед може залишатися рідким протягом 

багатьох місяців [23, 26]. 

Температура та час обробки за типовим технологічним процесом гомогенізації 

меду натурального коливається в межах 45±2 °C; при цьому обробляється мед з 

різним хімічним складом, кольором, смаком і схильністю до кристалізації, а, отже, і 

різним терміном зберігання. Зміни фізико-хімічних показників технологічно 

обробленого меду, на відміну від необробленого, впливають на термін зберігання 

кінцевого продукту. 

У зв’язку з цим актуальним є проведення та вивчення безперервного контролю 

за дотриманням технологічних норм на всіх етапах виробництва та переробки меду 

бджолиного, оскільки вплив процесу гомогенізації на якість та безпечність меду 

досконально не вивчений. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Роботу виконано впродовж 2013–2020 рр. на кафедрі ветеринарно-санітарної 

експертизи (нині – кафедра ветеринарної гігієни імені А. К. Скороходька) 

Національного університету біоресурсів і природо-користування України. Окремі 

дослідження проведено в акредитованій лабораторії потужності  

ТОВ «НГК-ТРЕЙД», державній лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на 

ринку м. Олександрії та в Кіровоградській регіональній державній лабораторії 

ветеринарної медицини. Схема досліджень представлена на рис. 2.1. 

 

Рис. 2.1. Загальна схема проведення досліджень 
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Для вивчення показників безпечності та якості меду натурального та динаміки 

їх змін впродовж медоносних сезонів 2014−2018 рр. у Кіровоградській області було 

досліджено 160 відібраних проб меду із різних медоносних рослин (35 – з акації, 

20 – із гречки, 35 – із соняшнику, 35 – із липи, 35 – із різнотрав’я) та проведено 

порівняння отриманих результатів. Оцінку показників якості меду натурального 

проводили згідно вимог ДСТУ 4497:2005 [68] за наступними фізико-хімічними 

показниками: масова частка води, %; масова частка відновлюваних цукрів 

(до безводної речовини), %; масова частка сахарози (до безводної речовини), %; 

діастазне число, од. Готе; вміст гідроксиметилфурфуролу, мг/кг; кислотність, 

0,1 (моль/дм3)/кг. За отриманими результатами було визначено середні значення 

показників за кожен медоносний сезон 2014−2018 рр. відповідно до ботанічного 

походження меду натурального. 

Визначення видового складу пилкових зерен проводили методом пилкового 

аналізу, методика якого зазначена в ДСТУ 4497:2005 [68].  

Було досліджено мед натуральний за показниками безпечності на вміст 

залишків ветеринарних препаратів та інших токсикантів – пестицидів – 

гексахлорциклогексан (α, β, γ-ізомери), мг/кг, дихлордифенілтрихлорметилетан  

і його метаболіти, мг/кг; радіонуклідів – 137Cs, Бк/кг, 90Sr, Бк/кг; токсичних елементів 

(Плюмбум, мг/кг, Кадмій, мг/кг, Арсен, мг/кг); антибіотиків (стрептоміцин, мкг/кг, 

тетрациклін, мкг/кг, хлорамфенікол, мкг/кг, нітрофуран, мкг/кг); інших 

антибактеріальних речовин (сульфатіазол, мкг/кг, метронідазол, мкг/кг). 

Визначення вмісту пестицидів проводилося методом газової хроматографії. 

Після відповідного екстрагування пестицидів розчинниками з проби отриманий 

екстракт піддавався очистці за допомогою твердофазної екстракції згідно вимог, 

викладених в ДСТУ ЕИ 12393-1,2,3:2003 «Продукти харчові нежирові. Визначання 

вмісту залишків пестицидів газохроматографічним методом. Частина 1,2,3» [87]. 

Межа кількісного визначення методу для хлорорганічних пестицидів становила 

0,001 мг/кг, для фосфорорганічних пестицидів − 0,01 мг/кг. Для проведення 

досліджень використовували газовий хроматограф «Shimadzu GС 2010».   
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Визначення вмісту радіонуклідів проводилося гамма спектрометричним 

методом згідно вимог, викладених в МИ 2143-91 «Государственная система 

обеспечения единства измерений. Активность радионуклидов в объемных образцах. 

Методика выполнения измерений на гамма-спектрометре» [88]. Межа кількісного 

визначення методу становила для 90Sr − 0,5 Бк/кг та 137Cs − 3,0 Бк/кг. Для 

проведення досліджень використовували радіометр-дозиметр «Гамма + СРП 6801». 

Визначення вмісту токсичних елементів проводилося методом атомно-

абсорбційної спектрометрії згідно вимог, викладених у ДСТУ 7670:2014 «Сировина 

і продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначення вмісту токсичних 

елементів» [89]. Межа кількісного визначення методу становила 0,001 мг/кг. Для 

проведення досліджень використовували атомно-абсорбційний спектрометр 

«Solaar M6». 

Визначення вмісту залишків антибактеріальних речовин проводилося методом 

імуноферментного аналізу тест-системою Рідаскрин. Межа кількісного визначення 

методу для стрептоміцину становила ≤10 мкг/кг, тетрацикліну − ≤10 мкг/кг, 

хлорамфеніколу – ≤0,3 мкг/кг, нітрофурану – ≤0,5 мкг/кг; антибактеріальних 

речовин: сульфатіазолу − ≤10 мкг/кг та метронідазолу − ≤0,5 мкг/кг. 

Аналіз числових даних показників меду натурального проводили з 

використанням програми Microsoft Excel, 2010. Ступінь достовірності даних 

визначали за критерієм Стьюдента. 

Дослідження, що полягали у поліпшенні показників безпечності та якості меду 

натурального шляхом застосування розчину германію цитрату (виготовлений 

нанотехнологічним методом) для випоювання бджолам, було проведено на 

приватній пасіці міста Олександрії Кіровоградської області.  

Враховуючи рекомендації Ковальчук І.І. та ін. щодо додаткового згодовування 

бджолам з сиропом Германію та Селену у вигляді цитрату, нами були застосовані 

початкові дози розчину германію цитрату до водопою бджіл [43]. 

Територія, на якій розміщена пасіка, благополучна щодо інфекційних та 

інвазійних хвороб і достатньо забезпечена різноманітними медоносами. На пасіці 

нами було сформовано три групи (перша – контрольна, друга та третя − дослідні) по 



59 
 

п’ять бджолосімей у кожній. Групи було розміщено на відстані 15 км одна від одної. 

Впродовж 50 діб (у період головного медозбору) задавали розчин германію цитрату 

до водопою бджіл. Контрольна група отримувала стандартний водопій впродовж 

усього періоду досліджень. Бджолам другої дослідної групи додавали германію 

цитрат у концентрації 0,2 мг на 1 л води, а третій дослідній − в концентрації 0,4 мг/л 

води. Варто зазначити, що на четверту добу дослідження у бджіл третьої дослідної 

групи істотно знизився водопій [90], а згодом бджоли почали шукати інші місця для 

водопою. Тому було зменшено концентрацію германію цитрату на 0,1 мг, тобто 

сформованій заново третій дослідній групі до водопою додавали розчин германію 

цитрату в концентрації 0,3 мг/л води.  

У липні під час медозбору був відібраний мед, вироблений бджолами 

контрольної та дослідних груп, і досліджений за показниками якості та безпечності: 

масова частка води, масова частка відновлюваних цукрів, діастазне число 

(до безводної речовини), загальна кислотність, величина рН, вміст проліну та вміст 

окремих солей важких металів.  

Відбирання проб виконували згідно ДСТУ 4497:2005 [68]. Проби рідкого меду 

відбирали трубчастим алюмінієвим пробовідбірником діаметром від 10 мм до 12 мм, 

занурюючи його по вертикальній осі на всю довжину тари. Пробовідбірник 

виймали, давали стекти меду із зовнішньої поверхні, а потім виливали мед із 

пробовідбірника в спеціально підготовлений чистий, сухий посуд.  

Точкову пробу відбирали із кожної відібраної пакувальної одиниці. 

Об'єднану пробу складали з точкових проб, старанно перемішували і потім 

виділяли середню пробу, маса якої була не менше 500 г. Середню пробу ділили на 

дві частини, кожна масою не менше 200 г, вносили у дві чисті сухі банки, щільно 

закупорювали [46]. 

Проводили дослідженння за показниками якості та безпечності: масова частка 

води, масова частка відновлюваних цукрів, діастазне число (до безводної речовини), 

загальна кислотність, величина рН, вміст проліну та вміст окремих солей важких 

металів згідно методів, викладених у ДСТУ 4497:2005 [68]. 
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Проводили визначення льотної активності бджіл шляхом підрахунку кількості 

бджіл, які прилітали протягом п’яти хвилин до вулика в час посиленої діяльності 

бджіл з 9-ої до12-ої години [91]. 

Для дослідження якості гомогенізованого меду використовували відібрані 

проби з трьох партій меду натурального (з них 9 проб – до гомогенізації  

та 5 – після), одержаних на потужності ТОВ «НГК-ТРЕЙД», яке займається 

вторинною переробкою продуктів бджільництва з охопленням усіх процесів: від 

отримання меду натурального до пакування та зберігання меду натурального 

гомогенізованого в м. Олександрії Кіровоградської області.  

Проводили органолептичні, фізико-хімічні, мікроскопічні дослідження згідно 

методів, викладених у ДСТУ 4497:2005 та СОУ 01.25-37-373.2005 [47, 68].  

Дослідження проб меду було проведено в акредитованих лабораторіях 

потужності «ТОВ НГК-ТРЕЙД» та в Кіровоградській регіональній державній 

лабораторії ветеринарної медицини. 

Дослідження органолептичних показників виконували згідно методів, що 

зазначені в ДСТУ 4497:2005 Мед натуральний. Технічні умови [68], а саме: колір − 

візуально при денному освітленні; смак – дегустаційним методом; аромат − за 

допомогою органів нюху – до і під час визначення смаку; консистенція − за 

допомогою зачерпування його столовою ложкою і швидкого прокручування її 

(при температурі не нижче 20 °С); кристалізація – мікроскопічно, мікроскопом 

«Granum W 10»; ознаки бродіння – візуально за денного освітлення в стакані 

прозорого скла (ознаками бродіння вважають активне піноутворення на поверхні 

або в масі меду, газовиділення, наявність специфічного запаху та присмаку); 

механічні домішки – шляхом повного розчинення 50 г меду у 50 мл теплої води. 

Розчин переливали у циліндр із прозорого скла і визначали ступінь забруднення 

продукту. Видимі механічні домішки осідають на дно циліндра або спливають на 

поверхню залежно від відносної щільності. 

Для визначення видового складу пилкових зерен готували препарат у камері 

Гoряєва [68]. Використовували: мікроскоп «Granum W 10», камеру Горяєва для 

підрахунку формених елементів крові; центрифугу електричну зі швидкістю обертів 
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до 5000 об/хв, терези лабораторні 2-го класу точності з найбільшою межею 

зважування 200 г та реактиви. 

Під мікроскопом при великому збільшенні (х900) підраховували не менше  

200 пилкових зерен і визначали їх видовий склад. Кількість пилкoвих зерен кoжного 

виду розраховували за формулою: 

Х = 100 * a/b, 

де X – кількість пилкових зерен кожного виду, %; 

а – підраховане число пилкових зерен кожного виду, шт.; 

b – загальне число підрахованих пилкових зерен, шт. 

Для аналізу мікроскопічного зображення пилкового зерна використали 

матеріали бази даних PalDat (база даних для паленологічних досліджень) [92]. За 

допомогою градації, що зазначена у Наказі Міністерства аграрної політики та 

продовольства України «Про затвердження Вимог до меду», встановили ботанічне 

походження меду, а саме: 

• мед монофлорний квітковий (нектарний) – мед, у якому переважають пилкові 

зерна одного виду рослин у кількості не менше ніж 30 % для всіх видів меду, а для 

меду з акації та липи – не менше ніж 20 %; 

• мед поліфлорний квітковий (нектарний) – мед, який містить пилкові зерна 

кількох видів рослин у кількості менше ніж 30 % для всіх видів меду, а для меду із 

акації та липи – менше ніж 20 % [93]. 

Дослідження фізико-хімічних показників виконували згідно  

ДСТУ 4497:2005 [68]. Принцип рефрактометричного визначення масової частки 

води базується на зміні рефракції світлових променів залежно від вмісту й 

співвідношення сухих речовин і води в меді, її визначення проводили за допомогою 

рефрактометра «УРЛ модель1». Масову частку відновлюваних цукрів (до безводної 

речовини) визначали на фотоелектроколориметрі (ФЕК) методом, що полягає у 

визначенні оптичної густини розчину калію залізоціанистого після того, як він 

прореагував з відновлювальними цукрами меду, а масову частку сахарози 

(до безводної речовини) – за допомогою колориметра фотоелектричного 

концентраційного. Кількісний метод визначення діастазного числа передбачає 
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колориметричне вимірювання кількості субстрату, що розкладений в умовах 

проведення ферментативної реакції, і наступним розрахунком діастазного числа. 

Вміст гідроксиметилфурфуролу базується на колориметричному визначенні ГМФ в 

присутності барбітурової кислоти та пара толуїдину. Водневий показник (рН) 

визначали за допомогою «рН-метра-301».  
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РОЗДІЛ 3 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

3.1. Вивчення показників безпечності та якості меду натурального, що 

характерні для Кіровоградської області, та динаміки змін у 2014−2018 роках 

 

3.1.1. Дослідження показників якості залежно від ботанічного походження 

меду натурального  

Кіровоградська область розташована у зоні степу та через особливості 

природно-кліматичних умов дещо має обмеження щодо медоносних культур.  

Рослинництво степової зони спеціалізується на виробництві зерна пшениці, 

ячменю, кукурудзи, сої, насіння соняшнику, ріпаку, вирощуванні овочевих культур і 

є сприятливим для ведення бджільництва (рис. 3.1).  

Так літній період починається з квітування гречки, в подальшому квітує 

основна олійна культура – соняшник і кормові медоносні рослини – люцерна та 

еспарцет. 

Основним джерелом корму для бджіл залишаються посіви сільськогосподарських 

культур та плодово-ягідні насадження. 

 

Рис. 3.1. Карта посівів сільськогосподарських культур Кіровоградської області 

за 2016−2018 рр. 
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Відповідно до карти посівів сільськогосподарських культур простежується 

видова бідність медоносної флори. Близько 80 % складають посіви соняшнику, що 

має споживчий недолік для меду натурального, а саме − властивість швидкої 

кристалізації. 

В Україні загалом виробляють переважно поліфлорний мед, але пасічники 

максимально збільшують виробництво монофлорного меду. 

Кіровоградська область посідає 8 місце з виробництва меду натурального в 

Україні. За 2017 рік в області вироблено 6 % (3889 т) від загального обсягу 

виробництва в країні. 

У 2015 році виробництво меду натурального потужностями всіх категорій 

складало 3416 т (з них − 56 т вироблено сільськогосподарськими потужностями, а 

3360 т − в особистих господарствах населення), у 2016 році – 3525 т (з них – 107 т 

вироблено сільськогосподарськими потужностями, а 3418 т − в особистих 

господарствах населення), а у 2017 році – 3889 т (з них − 83 т вироблено 

сільськогосподарськими потужностями, а 3806 т − в особистих господарствах 

населення) [1].  

На рис. 3.2. наведені дані (середнє значення) щодо виробництва меду 

натурального різного ботанічного походження у Кіровоградській обл.  

за 2014−2018 рр.  

 

Рис. 3.2. Виробництво меду натурального Кіровоградської області 
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Відповідно до рис. 3.2. виробники на пасіках збирають 80 % меду 

соняшникового, 7 % − різнотрав’я, 5 % − акацієвого, 5 % − липового та 

3 % − гречаного. 

Під час проведення кількісного підрахунку пилкових зерен було визначено 

ботанічне походження меду натурального. Так у липовому меді вміст пилкових 

зерен домінуючої рослини знаходився у межі 34 % (68 шт.), у гречаному – 44 % 

(88 шт.), акацієвому – 33 % (66 шт), соняшниковому – 70 % (140 шт.) та 

поліфлорному – 23 % пилкових зерен соняшнику. 

Результати досліджень показників проб меду, що зібрані в різних районах 

Кіровоградської області протягом медоносних сезонів 2014−2018 років, наведено в 

табл. 3.1 та табл. 3.2. 

Таблиця 3.1 

Органолептичнні показники меду, n=160 

 

Показники 

Мед 

натуральний 

поліфлорний  

Мед 

натуральний 

гречаний 

Мед 

натуральний 

акацієвий 

Мед 

натуральний 

липовий 

Мед 

натуральний 

соняшниковий 

Колір Золотисто-

жовтий 

Темний з 

червонуватим 

відтінком 

Білий Світло-

жовтий 

Світло-

бурштиновий 

 

 

 

 

Смак 

Солодкий, 

ніжний, 

приємний, 

подразнює 

слизову 

оболонку 

ротової 

порожнини, 

без 

сторонніх 

присмаків 

Солодкий, 

гострий, 

подразнює 

слизову 

оболонку 

ротової 

порожнини, 

без сторонніх 

присмаків 

Солодкий, 

ніжний, 

приємний, 

подразнює 

слизову 

оболонку 

ротової 

порожнини, без 

сторонніх 

присмаків 

Солодкий, 

ніжний, 

приємний, 

подразнює 

слизову 

оболонку 

ротової 

порожнини, 

без сторонніх 

присмаків 

Солодкий, 

терпкий, 

приємний, 

подразнює 

слизову 

оболонку 

ротової 

порожнини, 

без сторонніх 

присмаків 

Аромат Добре 

виражений 

Добре 

виражений 

Слабкий Добре 

виражений 

Добре 

виражений 

Консистенція Рідка В’язка Рідка Рідка Щільна 

Кристалізація Дрібно-

зерниста 

Дрібно- 

зерниста 

Дрібно-

зерниста 

Дрібно- 

зерниста 

Дрібно-

зерниста 

Ознаки 

бродіння 

Відсутні Відсутні Відсутні Відсутні Відсутні 

Механічні 

домішки 

Відсутні Відсутні Відсутні Відсутні Відсутні 
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Органолептичні дослідження всіх медів різного ботанічного походження 

доброякісні та відповідають вимогам чинного ДСТУ 4497:2005 [68]. 

Таблиця 3.2 

Фізико-хімічні показники меду натурального (M±m; n=7) 
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2014 

Поліфлорний  19,0±0,2 71,0±0,34 3,5±0,1 12,0±0,2 2,9±0,7 21,0±0,3 

Гречаний* 19,0±0,9 89,0±0,8 4,3±0,5 33,0±0,6 3,1±0,3 22,0±0,4 

Акацієвий 18,0±0,7 79,0±0,4 6,1±0,9 8,7±0,3 5,9±0,2 21,0±0,3 

Липовий 19,0±0,7 83,0±0,3 5,7±0,4 21,0±0,3 3,4±0,1 23,0±0,4 

Соняшниковий 19,8±0,2 84,2±0,4 1,2±0,1 15,3±0,5 5,3±0,3 16,6±0,5 

 

 

2015 

Поліфлорний  19,4±0,3 80,6±0,4 3,7±0,9 14±0,1 3,5±0,4 23,0±0,2 

Гречаний* 19,2±0,8 88,5±0,7 4,3±0,1 33,0±0,3 3,1±0,5 22,0±0,9 

Акацієвий 17,8±0,4 79,1±0,2 6,6±0,4 5,9±0,2 5,7±0,4 25,0±0,3 

Липовий 19,2±0,3 80,4±0,8 3,7±0,5 19,0±0,2 3,4±0,1 23,0±0,9 

Соняшниковий 19,5±0,2 80,6±0,7 2,3±0,5 17,6±0,8 4,8±0,5 19,5±0,6 

 

 

2016 

Поліфлорний  18,2±0,5 78,4±0,4 9,7±0,2 10,0±0,7 2,1±0,2 24,0±0,4 

Гречаний* 19,8±0,5 93,5±0,6 4,4±0,5 34,0±0,4 3,7±0,5 21,0±0,3 

Акацієвий 19,4±0,6 80,6±0,4 6,2±0,3 6,1±0,5 3,4±0,6 22,0±0,6 

Липовий 19,4±0,6 85,6±0,8 5,6±0,5 20,0±0,7 2,6±0,5 19,0±0,3 

Соняшниковий 19,1±0,6 83,2±0,6 2,7±0,2 18,5±0,2 8,2±0,1 17,3±0,6 

 

 

2017 

Поліфлорний  18,2±0,2 85,6±0,4 3,1±0,1 26,0±0,9 2,2±0,2 24,0±0,4 

Гречаний* 18,2±0,2 71,5±0,4 2,4±0,1 46,0±0,6 5,2±0,3 22,0±0,2 

Акацієвий 18,6±0,3 74,3±0,5 3,8±0,3 8,0±0,4 6,6±0,6 28,0±0,2 

Липовий 19,0±0,1 82,3±0,4 4,3±0,1 18,0±0,7 3,2±0,6 21,3±0,6 

Соняшниковий 19,6±0,6 82,4±0,1 2,4±0,5 16,4±0,9 6,4±0,4 18,4±0,5 

 

 

2018 

Поліфлорний  19,3±0,4 83,7±0,8 4,1±0,5 12,0±0,3 3,1±0,5 23,0±0,2 

Гречаний* 17,8±0,3 82,7±0,4 3,6±0,4 39,4±0,5 2,6±0,8 24,5±0,6 

Акацієвий 17,8±0,4 77,9±0,4 2,4±0,8 8,4±0,3 6,9±0,3 31,0±0,3 

Липовий 19,3±0,1 84,1±0,6 4,9±0,2 20,0±0,2 3,4±0,5 22,4±0,2 

Соняшниковий 19,6±0,7 84,2±0,6 3,3±0,4 20,4±0,6 7,6±0,7 19,2±0,2 

Примітка. *n=4 

Аналіз результатів досліджень, наведених в табл. 3.2, засвідчує, що впродовж 

досліджуваного періоду середні значення фізико-хімічних показників залежать від 

ботанічного походження меду натурального на місцевості збору меду.  
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Встановлено, що найвищий вміст води містить мед натуральний соняшниковий 

(19,5±0,5 %), а найнижчий − мед акацієвий (18,3±0,5 %). 

Вміст масової частки відновлюваних цукрів (до безводної речовини) з 

найбільшим значенням – 85,04±0,7 % характерний для меду натурального 

гречаного, а з найменшим значенням – 78,2±0,4 % − для меду натурального 

акацієвого. 

Показник загальної кислотності з найбільшим значенням характерний для меду 

натурального акацієвого − 25,4±0,3 (моль/дм3)/кг, а з найменшим – для меду 

натурального соняшникового 18,2±0,4 (моль/дм3)/кг). 

Максимальні значення масової частки сахарози (до безводної речовини) – 5,0± 

0,5 % характерні для меду натурального акацієвого, а мінімальні − 2,4±0,4 % − для 

меду натурального соняшникового. 

Вміст гідроксиметилфурфуролу з найбільшим значенням – 6,4±0,4 мг/кг 

характерний для меду натурального соняшникового, а найменше значення − 2,7± 

0,4  мг/кг характерне для меду натурального поліфлорного. 

Максимальні значення діастазної активності характерні для меду натурального 

гречаного − 37,1±0,5 од. Готе, а мінімальні – для меду натурального акацієвого з 

показником 7,4±0,34 од. Готе.  

Отже, усі досліджені меди за фізико-хімічними показниками відповідали 

вимогам, зазначеним у чинному ДСТУ 4497:2005. Проте показники якості липового 

(за масовою часткою сахарози (до безводної речовини)) та меду гречаного 

(за вмістом масової частки відновлювальних цукрів (до безводної речовини) і 

діастазною активністю) є кращими порівняно з іншими досліджуваними пробами 

меду (соняшниковим, акацієвим та квітковим поліфлорним). 

Таким чином, досліджувані проби меду натурального різного ботанічного 

походження, попри їх варіабельність за фізико-хімічними показниками, належать до 

першого ґатунку та є придатними для подальшої гомогенізації. 
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3.1.2. Дослідження показників безпечності меду натурального 

Кіровоградської області 

 

Згідно з Директивою Європейського Союзу мед як натуральний продукт 

повинен бути вільним від хімічних речовин [94]. Проте під час аналізу потенціалу 

безпечного виробництва меду в Кіровоградській області виявлено, що 

контамінування (забруднення) меду є його основним небезпечним фактором. 

Джерела забруднення можна умовно розділити на екологічні та пов´язані з 

практикою в бджільництві. 

Аналіз небезпечних факторів показав, що найбільше загроз надходить не з 

навколишнього середовища, а від неналежної практики в бджільництві. 

У таблиці 3.3 наведені різні джерела забруднення відповідно до ризику 

контамінування та ступеню небезпечного фактора. 

Таблиця 3.3 

Небезпечні фактори бджолярської практики та заходи контролю 

 

Таким чином, визначення цих забруднюючих речовин у меді є надзвичайно 

важливим, оскільки використання пестицидів і агрохімікатів значно зросло за 

останні десятиліття через зростання попиту на виробництво агропродовольчих 

товарів. 

Небезпечні фактори Джерело контамінування Заходи контролю 

 

Антибіотики в меді 

Контроль бактеріальних хвороб 

за допомогою антибіотиків 

(нозематоз бджіл) 

Альтернативний контроль без 

використання антибіотиків 

Пестициди в меді та 

бджолиному воску 

Профілактика воскової молі за 

допомогою пестицидів 

Профілактика за допомогою 

альтернативних методів 

Синтетичні акарициди в 

меді, прополісі та воску 

Контроль варроатозу 

синтетичним акарицидом 

Альтернативний контроль без 

синтетичного акарициду 

Репеленти в меді Використання синтетичних 

репелентів у період 

відкачування меду 

Використання води або диму 

Синтетичні фунгіциди в меді Контроль аскоферозу 

фунгіцидами 

Альтернативні засоби 

 

Токсичні метали 

Тара Використовувати тару для 

меду, що не містить і не 

виділяє токсичні елементи 
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В Україні, як правило, контролюють вміст антибіотиків у пробах меду, що 

підлягає експорту, а для обігу на внутрішньому ринку країни не є обов’язковим для 

дослідження. Залишки антибіотиків мають порівняно тривалий період біологічного 

розпаду та можуть мати негативний вплив на здоров'я споживачів [95]. 

Визначення залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів проводилося у 

відібраних пробах меду натурального, що збирався в 2014−2018 рр. в 

Кіровоградській області з пасік, які розміщені поблизу посівів 

сільськогосподарських культур відповідно до рис. 3.1. Дані посіви у2015−2018 рр. 

піддавалися таким обробкам: 

• хімічними препаратами для захисту рослин від шкідливих комах 

(інсектициди): Бі-58® (діюча речовина – диметоат 400 г/л), Моспілан (діюча 

речовина − ацетаміприд 200 г/кг); 

• хімічними препаратами (або їхні композиції) для контролю небажаної 

рослинності (гербіциди): Харнес (діюча речовина − ацетохлор 900 г/л), Гезагард 

(діюча речовина − прометрин 500 г/л); 

•  хімічною сполукою, що використовуються для знищення або затримання 

росту грибів та їх спор (фунгіциди): Корнет (діюча речовина − флутріафол 250 г/л). 

У 2015 році через систему швидкого реагування щодо харчових продуктів і 

кормів (RASFF) у партіях меду натурального отриманих на потужностях  

м. Кіровограда та Кіровоградської обл., що експортувався з України до 

Європейського Союзу, були виявлені недозволені речовини: хлорамфенікол 

(chloramphenicol), стрептоміцин (streptomycin), несанкціонований сульфатіазол 

(sulfathiazole) та метранідазол [96]. Під час встановлення причини щодо наявності в 

меді антибактеріальних речовин виявлені невідповідності на етапах отримання меду 

натурального від постачальників (надходження сировини, зберігання та обігу 

готового продукту). 

Крім того, впродовж досліджуваного періоду проведено контроль меду 

натурального за показниками безпечності на вміст залишків пестицидів (табл. 3.4), 

радіонуклідів (табл. 3.5), токсичних елементів (табл. 3.6) та антибактеріальних 

речовин (табл. 3.7). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B8
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bactive_substance_1%5d=%D0%A4%D0%BB%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BB&Itemid=36&lang=uk
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Таблиця 3.4 

Вміст залишків пестицидів у пробах меду натурального у 2014−2018 роках,  

(M±m; n=7) 

Найменування 

показника 

2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 

ГХЦГ (α, β, γ – 

ізомери) мг/кг 

0,0018±0,0003 0,0016±0,0004 0,002±0,0002 0,0032±0,0003 0,002±0,0001 

ДДТ (та його 

метаболіти) 

мг/кг 

0,0014±0,0002 0,0019±0,0001 0,0016±0,0001 0,0031±0,0002 0,0012±0,0001 

Хлорофос не виявлено не виявлено не виявлено не виявлено не виявлено 

 

Встановлено, що вміст хлорорганічних пестицидів, а саме: 

гексахлорциклогексану (α, β, γ-ізомери) та дихлордифенілтрихлорметилетану і його 

метаболітів, не перевищував максимально допустимих рівнів (0,005 мг/кг) згідно 

ДСТУ 4497 [68]. Залишкових кількостей фосфорорганічних пестицидів (хлорофос) 

виявлено не було. 

Вміст гексахлорциклогексану (α, β, γ-ізомери) в пробах меду натурального 

коливався у діапазоні 0,0016±0,0004−0,0032±0,0003 мкг/кг. Найвище значення 

виявлено в окремих пробах меду в 2017 році – 0,0032±0,0003мкг/кг.   

Вміст дихлордифенілтрихлорметилетану і його метаболітів у пробах меду 

натурального становив 0,0012±0,0001−0,0031±0,0002 мкг/кг з найвищим значенням 

в окремих пробах меду в 2017 році. 

Таблиця 3.5 

Вміст радіонуклідів у пробах меду натурального у 2014−2018 роках,  

(Бк/кг, M±m; n=7) 

Найменування 

показника 

2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 

137Cs 4,04±0,2 4,18±0,1 7,01±0,4 4,59±0,1 4,36±0,2 
90Sr 2,77±0,2 1,54±0,1 2,17±0,1 2,58±0,2 1,95±0,1 

 

Встановлено, що за показниками радіаційної безпеки мед натуральний 

відповідає вимогам ГН 6.6.1.1-130-2006 [97]. 

Вміст 137Cs у пробах меду натурального коливався у діапазоні 

4,04±0,2−7,01±0,4 Бк/кг, з найвищим значенням в окремих пробах меду в 2016 році. 
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Уміст 90Sr становив 1,54±0,1−2,77±0,2 Бк/кг з найвищим значенням в окремих 

пробах меду в 2014 році. 

Таблиця 3.6 

Вміст токсичних елементів у пробах меду натурального у 2014−2018 роках, 

(мг/кг, M±m; n=7) 

Найменуван

ня показника 

2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 

Плюмбум 0,045±0,002 0,185±0,001 0,047±0,002 0,050±0,002 0,023±0,001 

Кадмій 0,0018±0,0003 0,0011±0,0002 0,0016±0,0002 0,0014±0,0001 0,0009±0,0002 

Арсен <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 

 

Залишковий вміст Плюмбуму в досліджуваних пробах меду натурального 

відповідно до ДСТУ 7670:2014 не перевищував допустимих рівнів і становив 

0,023±0,001−0,185±0,001 мг/кг з найвищим значенням у 2015 році. 

Вміст Кадмію не перевищував максимально допустимого рівня відповідно до 

чинного нормативного документу і коливався в межах 0,0009±0,0002− 

0,0018±0,0003 мг/кг. Найвище значення виявлено в 2014 році. 

Вміст Арсену не перевищував 0,08 мг/кг і відповідав чинним вимогам [98]. 

Таблиця 3.7 

Вміст залишків антибактеріальних речовин у пробах меду натурального у 

2014−2018 роках, (мкг/кг, M±m; n=7) 

Найменування 

показника 

2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 

Стрептоміцин 2,0±0,1 2,2±0,1 2,2±0,2 3,0±0,4 2,0±0,1 

Тетрациклін не виявлено не виявлено не виявлено не виявлено не виявлено 

Хлорамфенікол 0,06±0,2 0,1±0,01 0,09±0,01 0,08±0,01 0,05±0,03 

Нітрофуран 0,15±0,04 0,1±0,01 0,1±0,01 0,5±0,2 0,1±0,03 

Сульфатіазол не виявлено не виявлено не виявлено 1,0±0,4 не виявлено 

Метронідазол 0,18±0,05 0,09±0,01 0,1±0,01 0,04±0,03 0,2±0,01 

 

Згідно ДСТУ 4497:2005 вміст тетрацикліну та стрептоміцину в меді 

натуральному не допускається. Відповідно до наших досліджень у відібраних 

пробах меду натурального у 2014−2018 роках на території Кіровоградської області 
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вміст тетрацикліну не виявлений. Вміст стрептоміцину в пробах меду натурального 

коливався у діапазоні 2,0±0,1−3,0±0,4 мкг/кг. Найвище значення виявлено в окремих 

пробах меду в 2017 році – 3,0±0,4 мкг/кг.  

Результати показали, що вміст хлорамфеніколу в меді був у межах 

0,05±0,03−0,1±0,01 мкг/кг з найвищим значенням у 2015 році – 0,1±0,01 мкг/кг. 

Залишкова кількість нітрофуранів становила 0,1±0,01−0,5±0,2 мкг/кг з найвищим 

значенням у 2017 році – 0,5±0,2 мкг/кг. Сульфатіазол виявлений у меді, що зібраний 

у 2017 році, а його вміст становив 1,0±0,4 мкг/кг. Вміст метронідазолу був у меді в 

межах 0,04±0,03−0,2±0,01 мкг/кг з найвищим значенням у 2018 році – 

0,2±0,01 мкг/кг. 

Для вирішення питань, пов'язаних з небезпечними факторами, які можуть 

впливати на безпечність меду натурального, пропонуємо застосовувати систему 

самоконтролю. Нами було розроблено та апробовано дві форми для застосування 

системи самоконтролю: 

1) форма для оцінки небезпечних факторів та можливі заходи контролю; 

2) форма для здійснення самоконтролю. 

Дана система самоконтролю гарантує, що всі фактори, які впливають на 

безпечність меду, є ідентифікованими та контрольованими. Вона може 

застосовуватися як для малих, так і великих пасік.  

Система самоконтролю є максимально простою, але при цьому базується на 

принципах, які забезпечують виробництво і отримання безпечних продуктів 

бджільництва належної якості. 

За допомогою першої форми пасічники можуть оцінити небезпечні фактори під 

час виробництва продуктів бджільництва та спланувати заходи контролю. 

Своєчасне виконання пасічниками превентивних заходів контролю гарантуватиме 

виробництво безпечного меду належної якості. Ці контрольні заходи повинні 

фіксуватися пасічниками у другій формі. Заповнена форма дозволяє компетентному 

органу відстежити здійснення самоконтролю і, таким чином, гарантувати, що мед 

буде відповідати чинним вимогам і не міститиме заборонених ветеринарних 

лікарських засобів та залишків забруднюючих речовин. 
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Таблиця 3.8 

Форма 1. Оцінка небезпечних факторів та можливі заходи контролю 

Джерело 

небезпечних 

факторів 

Небезпечні фактори Ризик Заходи контролю 

1 2 3 4 

1.1. Вулики, 

інвентар, 

обладнання 

Забруднення: 

а) неналежні санітарні та гігієнічні 

умови вулику; 

 

б) інвентар для відкачування меду 

неналежний, іржавий; 

 

в) тара та інвентар вимиті не 

питною водою 

 

Середній 

 

 

Високий 

 

Високий 

 

Повторне проведення 

прибирання та гігієнічних 

заходів. 

 

Повторне проведення гігієнічних 

заходів, заміна належним 

інвентарем. 

 

Повторне проведення гігієнічних 

заходів. 

1.2. 

Підгодівля 

бджіл 

Фальсифікації, забруднення: 

а) змішування цукрового сиропу з 

медом; 

б) використання води, яка не 

відповідає вимогам до питної, під 

час приготування цукрового 

сиропу, що може призвести до 

передачі контамінанту до вулику. 

 

Високий 

 

Високий 

 

Правильний вибір часу та якості 

цукрової підгодівлі. 

 

Використання питної води. 

1.3.Хвороби 

бджіл  

Забруднення: 

лікування бджіл забороненими або 

неефективними засобами 

призводить до виявлення в меді 

недопустимих залишків. 

 

Високий 

 

Дотримання інструкцій та 

рекомендацій, що надають 

фахівці ветеринарної медицини.  

 

1.4. Заміна та 

зберігання 

бджолиних 

стільників 

Забруднення:  

а) стільники дуже темні, помітна 

міль, бджолині екскременти, бруд. 

Це може провокувати виникнення 

бджолиних інфекцій та 

забруднення меду; 

б) використання пестицидів для 

контролю воскової молі. 

 

 

Високий 

 

Постійний контроль за 

бджолиними сім’ями та 

стільниками. Оптимізація 

зберігання стільників. 

 

Використання альтернативних 

засобів контролю воскової молі. 
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Продовження таблиці 3.8 

1 2 3 4 

1.5. 

Медозбір, 

пакування, 

зберігання та 

маркування 

Забруднення, фальсифікації: 

а) вміст води в меді > 20% 

 

 

б) можливе забруднення меду 

через віск, бджіл, бруд, сторонні 

речовини, запахи; 

в) неправильні умови зберігання 

меду призводять до зниження 

якості меду; 

г) перегрівання меду під час 

технологічних процесів впливає на 

підвищення вмісту 

гідроксиметилфурфуролу. 

 

Низький 

 

 

Середній 

 

 

Середній 

 

 

Середній 

 

Проводити медозбір з 

показником водності нижчим за 

20 %. 

Повторне проведення 

прибирання та гігієнічних 

заходів. 

 

Зберігати мед в оптимальних 

умовах. 

 

Проводити гомогенізацію за 

відповідної температури та часу. 

1.6. Вулики Забруднення: 

а) забруднення з навколишнього 

середовища (сільське 

господарство, промисловість) 

важкими металами, пестицидами; 

б) інтоксикація бджіл 

пестицидами 

 

Середній 

 

 

 

 

Низький 

 

Ідентифікація джерела 

забруднення і шляхи його 

уникнення; зміна розташування 

пасіки. 

Ідентифікація джерела 

забруднення та шляхи його 

уникнення. 

 

Таблиця 3.9 

Форма 2. Здійснення самоконтролю ……………………… 20….рік 

Адреса пасічника 

________________________________________ 

Місце розташування пасік(и) 

___________________________ 

Рекомендації щодо дій Реєстрація проведених 

заходів 

Дата 

1 2 3 

2.1. Вулики, 

інвентар  

а) вулики чисті та підтримуються в 

належному стані; 

б) вулик, робоча поверхня, стіни та 

інвентар чисті. Хімічні речовини у 

вулику відсутні; 

в) медогонка та інструменти чисті та 

без іржі. Медогонка змазана 

натуральним жиром; 

г) прибирання проводиться лише 

питною водою. 

  

2.2. Підгодівля 

бджіл 

а) підгодівля бджіл проводиться лише 

після відкачування меду; 

б) цукровий сироп для підгодівлі 

виготовлений на питній воді: 

так           ні 

Розрахунок цукру (кг) на 

підгодівлю однієї 

бджолиної  сім'ї 

_______________________ 
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Продовження таблиці 3.9 

1 2 3 

2.3. Хвороби 

бджіл  

а) контрольні заходи варроатозу 

проводяться лише після відкачування 

меду восени чи взимку 

альтернативними акарицидними 

засобами; 

 

б) інші захворювання: гнилець, 

аскофероз, нозематоз. 

Застосовувані ветеринарні 

лікарські засоби та заходи 

______________________ 

______________________ 

Зареєстровані хвороби 

_____________________ 

Застосовувані ветеринарні 

лікарські засоби та заходи 

_______________________ 

 

2.4. Стільники: 

оновлення,  

зберігання  

а) контроль воскової молі без 

використання токсичних препаратів; 

б) період оновлення стільників 3–4 

роки. Медові стільники не містять 

забруднень. 

Заходи профілактики 

воскової молі 

___________________          

_______________________

__ 

 

2.5. Мед: 

відкачування, 

зберігання, 

маркування 

а) вміст води <20 %, якщо можливо, то 

<18 %; 

б) після відкачування мед 

фільтрується і дозріває; 

в) мед зберігається в герметичній тарі 

з нержавіючого матеріалу: скляній, 

дерев’яній, керамічній чи пластиковій, 

призначеній для харчових продуктів; 

г) температура зберігання <20 °C 

д) температура нагрівання: 

максимально 50–55 °C впродовж 

декількох годин чи 40–50 °C впродовж 

1–2 діб; 

е) маркування: назва потужності-

виробника та його адреса, назва 

продукту та його ботанічне 

походження, рік збору меду, дата 

фасування, маса нетто, термін 

зберігання, штрих-код EAN продукту 

згідно з ДСТУ 3145, інформаційні 

відомості про харчову та енергетичну 

цінність 

Вміст води,  %________ 

 

Фільтрація:_____________ 

 

Дозрівання: ______днів 

Зберігання (температура, 

час)_________________ 

Температура нагрівання: 

Температура_______ 

Час___________________ 

 

Маркування:___________

_______________________ 

 

 

За результатами проведених досліджень показників якості меду натурального 

різного ботанічного походження, що надходили в Кіровоградську регіональну 

державну лабораторію ветеринарної медицини впродовж 2014−2018 рр., 

опубліковано статтю у науковому фаховому виданні України [99]. 

Розроблені системи самоконтролю, що містять форму для оцінки небезпечних 

факторів, опубліковано у науково-практичних рекомендаціях [100]. 
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3.2. Вплив випоювання бджолам розчину германію цитрату на 

безпечність та якість меду натурального  

 

Нами були проведені дослідження, що полягали у поліпшенні показників 

безпечності та якості меду натурального шляхом застосування розчину германію 

цитрату, який виготовлений нанотехнологічним методом, для випоювання бджолам.  

Бджолам першої контрольної групи випоювали питну воду, бджолиним сім’ям 

другої дослідної групи додавали до питної води розчин германію цитрату у 

концентрації 0,2 мг/л води, а третій дослідній групі − в концентрації 0,4 мг/л води. 

Варто зазначити, що на четверту добу дослідження у бджіл третьої дослідної групи 

істотно знизився водопій, а згодом бджоли почали шукати інші місця для водопою. 

Тому було зменшено концентрацію розчину германію цитрату на 0,1 мг, тобто, 

сформованій заново третій дослідній групі до водопою додавали розчин 0,3 мг 

германію цитрату на 1 л води. 

Бджолині сім'ї другої та третьої дослідних груп забезпечили істотно більші 

збори меду. Так, у контрольній групі з вуликової рамки було отримано 1,5 кг меду 

натурального, у другій дослідній групі меду було отримано на 13,3 % більше, а в 

третій дослідній – кількість меду становила 1,8 кг і, відповідно, зросла на 20 %  

(рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3. Продуктивність бджолиних сімей, кг 
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Проведена оцінка льотної активності бджіл залежно від заданої концентрації 

розчину германію цитрату у водопій бджіл шляхом підрахунку кількості бджіл, які 

прилітали протягом п’яти хвилин до вулика в час своєї посиленої діяльності  

(табл. 3.10). 

Таблиця 3.10 

Льотна активність бджіл при застосуванні германію цитрату 

(M±m; n=5) 

 

Дослідний день 

Групи бджолосімей 

I 

контрольна 

II 

дослідна 

III 

дослідна 

15 160±3 208±7* 238±8* 

30 172±6 204±6* 236±5* 

45 170±7 210±10* 247±8* 

Примітка. *відмінність відносно показників I групи бджолосімей достовірна, 

р≤0,001 
 

Виявлена вища льотна активність (на 45 %) у бджіл третьої дослідної групи, 

яких прилітало до вулика 247±8 впродовж 5 хв на 45 добу досліду, порівняно з 

показниками у бджіл другої дослідної групи (210±10) та контролем (170±7). 

Фізико-хімічний аналіз меду натурального, залежно від концентрації германію 

цитрату у водопої для бджіл, наведено у табл. 3.11. 

Таблиця 3.11 

Фізико-хімічні показники меду натурального 

за застосування розчину германію цитрату (M±m; n=5) 

Показник 
Група бджолосімей 

I контрольна II дослідна III дослідна 

Масова частка води, % 18,6±0,2 19,6±0,3* 19,8±0,2* 

Масова частка відновлюваних 

цукрів (до безводної речовини), % 
81,35±0,8 81,3±0,3 81,35±0,6 

Діастазне число (до безводної 

речовини), од. Готе 
20,9±0,4 21,8±0,3* 22±0,3* 

Кислотність, 0,1 (моль/дм3)/кг 44,8±0,3 41,4±0,1** 41,4±0,5** 

pH 3,1±0,1 3,1±0,3 3,1±0,1 

Вміст проліну, мг/кг 190,24±0,005 201,4±0,002** 202,1±0,01** 

Примітка. *р≤0,05 порівняно з показниками меду, отриманого  

від бджолосімей контрольної групи; **р≤0,001 порівняно з показниками меду, 

отриманого від бджолосімей контрольної групи 
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Згідно наших досліджень масова частка води у другій та третій дослідних 

групах була вищою на 1−1,2 % (р≤0,05) порівняно з контрольною групою, що 

свідчить про його зрілість, а, значить, і стійкість до ферментативних змін. 

У нашому досліді будь-які підгодовування бджіл не проводилися, тому 

результати в дослідних групах порівняно з контрольною не різнилися і коливалися в 

межах 0,05 %, але дана різниця була недостовірною. 

Згідно ДСТУ 4497:2005 показник діастазного числа повинен бути не меншим за 

10 од. Готе. В результаті проведених досліджень встановлено, що діастазна 

активність була вищою у другій групі на 4,3 %, а у третій – на 5,3 % (р≤0,05) 

порівняно з контрольною групою, за умови водопою з додаванням Ge цитрату. 

У другії та третій дослідних групах у меді виявлене зниження показника 

загальної кислотності на 3,4 (моль/дм3)/кг порівняно з контрольними пробами, а 

показник рН достовірно не змінився і становив 3.1. Це свідчить про можливе 

зниження за відсотковим значенням вірогідності ферментативних процесів та 

погіршення показників якості у процесі зберігання меду у разі випоювання германію 

цитрату.  

У результаті досліджень виявлено підвищення проліну в меді від дослідних 

груп бджолосімей у межах 6 % (р≤0,001) порівняно з контрольними пробами.  

Залежність вмісту Плюмбуму та Кадмію у меді натуральному від заданої 

концентрації германію цитрату у водопій бджіл, наведено в табл. 3.12 

Таблиця 3.12 

Вміст солей важких металів у меді натуральному (мг/кг, M±m, n=5) 

Показник 
Група бджолосімей 

I контрольна II дослідна III дослідна 

Плюмбум 0,0473±0,0002 0,0467±0,0004* 0,0453±0,0002* 

Кадмій 0,0009±0,00003 0,0009±0,00002 0,0008±0,00005 

Примітка. *р≤0,05 порівняно з показниками меду, отриманого від бджіл  

I (контрольної) групи  

За результатами досліджень виявлено, що вміст важких металів, таких як, 

Плюмбум та Кадмій, у меді натуральному не значно різнився. Задавання розчину 

германію цитрату в дозі 0,2 мг спричинило зниження Плюмбуму на 0,0006 мг/кг 

(р≤0,05), а вміст Кадмію не змінився порівняно з контрольною групою, і становив 
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0,0009 мг/кг. А додавання розчину германію цитрату в дозі 0,3 мг знизило рівень 

Плюмбуму на 0,002 мг/кг і Кадмію – на 0,0001 мг/кг (дана різниця була 

недостовірною). 

    За результатами проведених порівняльних досліджень впливу германію 

цитрату, який випоювали у різних дозах бджолам, на показники якості меду 

натурального опубліковано статтю у науковому фаховому виданні України [101]. 

 

3.3. Оцінка впливу технологічного процесу гомогенізації меду 

натурального на отриманий натуральний мед гомогенізований  

 

3.3.1. Порівняння основних показників якості меду натурального та меду 

натурального гомогенізованого 

На базі потужності ТОВ «НГК-ТРЕЙД» проведено дослідження безпечності та 

якості меду гомогенізованого з охопленням усіх процесів: від отримання меду 

натурального до пакування та зберігання меду натурального гомогенізованого. 

Для належного проведення контролю технологічного процесу гомогенізації 

меду натурального нами були розроблені послідовні кроки з урахуванням 

рекомендацій науковців та оптимального температурного режиму. 

Отримання меду натурального від постачальника → перевірка відповідності 

супровідним документам → визначення показників безпечності (залишковий вміст 

хлорамфеніколу, стрептоміцину, тетрацикліну, сульфатіозолу, нітрофуранів (АОЗ, 

АМОЗ)) та якості меду (за температури 20±2 ºC) у виробничій акредитованій 

лабораторії потужності → у разі відповідних результатів даних показників мед 

натуральний приймається і реєструється в журналах ветеринарно-санітарного 

контролю → проводиться обмивання та дезінфекція тари ззовні (за температури не 

нижче ніж 10 ºC) → попереднє підігрівання чи розпуск меду в тарі у термокамері 

або на водяній бані до технологічної в’язкості (температура 45±2 ºC) → 

обсушування тари і подання на розвантажування (температура 50±2 ºC) → зливання 

меду у банку-накопичувач (температура 45±2 ºC) → перекачування у гомогенізатор 

(температура 45±2 ºC) → гомогенізація меду (температура 45±2 ºC) впродовж 2 год 
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до отримання однорідної маси → наповнення тари й одночасний контроль 

однорідності продукту (температура 45±2 ºC) → відбір середніх проб  

для проведення досліджень (температура 20±2 ºC) за фізико-хімічними 

показниками, вмістом антибіотиків, пестицидів, радіонуклідів, токсичних елементів 

відповідно до чинних нормативно-правових актів та контракту згідно вимог країни-

імпортера в уповноважених акредитованих лабораторіях → пакування та 

складування готового продукту → відправлення споживачу. 

У табл. 3.13 наведено етапи технологічного процесу гомогенізації меду 

натурального та контроль за ними, що проводилися на потужності ТОВ «НГК-

ТРЕЙД». 

Таблиця 3.13 

Етапи технологічного процесу гомогенізації меду натурального  

Назва процесу Параметри, що 

контролюються 

Значення 

(н. д.) 

Спосіб 

контролю 

Частота 

1 2 3 4 5 

Приймання сировини, 

відбір проб 

Органолептичні 

показники, 

вологість, 

кислотність 

Згідно з ДСТУ 4497 Лабораторні 

дослідження 

Постійно 

Огляд, дезінфекція 

тари та попереднє 

нагрівання 

Неприємний запах. 

Температура 

нагрівання 

Відсутній 

(t 45±2ºC) 

Органолеп-

тичні 

Термометр 

Постійно 

Розпуск меду в тарі 

на водяній бані або 

термокамері 

Розпуск кристалів (t 45±2ºC) Термометр Постійно 

Зміна води у водяній 

бані 

Ступінь забруднення Механічні 

домішки 

Візуальний Кожні 3-4 

цикли 

Висушування бідонів 

після водяної бані 

Відсутність залишків 

вологи 

Відсутність залишків 

вологи 

Візуальний Постійно 

Злив меду з тари Відсутність меду в 

тарі 

Тонка плівка 

продукту на стінках 

тари 

Візуальний Кожну 

одиницю 

тари 

Перекачування меду в 

гомогенізатор 

Технологічна 

в’язкість 

Відсутність 

грудочок меду, 

сторонніх домішок 

Візуальний Постійно 

 

 

Гомогенізація меду 

Однорідність меду: 

показники 

електропровідності, 

масової частки води, 

рН 

Значення показників 

у відібраних пробах 

не повинні різнитися 

більше ніж на 

величину 

допустимої похибки 

випробування 

Лабораторні 

дослідження 

Кожну 

партію 
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Продовження таблиці 3.13 

1 2 3 4 5 

Відбір середніх проб Показники згідно 

ДСТУ 4497 

Відповідність 

вимогам ДСТУ 4497 

Лабораторні 

дослідження 

Кожну 

партію 

Наповнення тари Ступінь наповнення Контроль маси нетто Зважування Постійно 

Маркування Самоклійка Згідно ДСТУ 4497 Візуальний Постійно 

Регулювання 

технологічних 

потоків 

  

Згідно пункту 6.1 

розділу VI 

Ветеринарно-

санітарних вимог 

наказу №491 

 Постійно 

Захист сировини та 

готових продуктів від 

забруднення та 

потрапляння в них 

сторонніх предметів 

  Постійно 

 

Результати органолептичних досліджень меду натурального та меду 

натурального гомогенізованого наведені в табл. 3.14.  

Таблиця 3.14  

Органолептичні показники меду, n=5 

Показники Мед натуральний Мед натуральний гомогенізований 

Колір Світло-бурштиновий Бурштиновий 

Смак Солодкий, ніжний, приємний, подразнює 

слизову оболонку ротової порожнини, 

без сторонніх присмаків 

Солодкий, ніжний, приємний, 

подразнює слизову оболонку 

ротової порожнини, без сторонніх 

присмаків 

Аромат Добре виражений Добре виражений 

Консистенція Щільна В’язка 

Кристалізація Дрібнозерниста Відсутня 

Ознаки бродіння Відсутні Відсутні 

Механічні 

домішки 

Відсутні Відсутні 

 

Колір меду під впливом температурного фактору, а саме, підігрівання меду до 

температури 45±2 °C та взаємодії амінокислот з цукрами, набуває дещо темнішого 

відтінку. 

Смак та аромат у процесі технологічної обробки не змінилися. 

Кристалізація меду до гомогенізації була дрібнозерниста, а після гомогенізації 

меду – відсутня. Це пов’язано з розчинністю цукрів у разі підвищення температури 

та з повільною грануляцією. Під час перемішування меду кристали розламуються, 
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утворюючи багато дрібних, що здатні рости в перенасиченому розчині і в 

подальшому ставати центрами кристалізації.  

Крім того, його консистенція у процесі технологічної обробки стала в’язкою. 

Проте впродовж 1 року зберігання мед набув твердої консистенції без видимих 

кристалів. 

Ознаки бродіння та механічні домішки відсутні. 

В табл. 3.15 наведено результати досліджень фізико-хімічних показників якості 

меду натурального до та після технологічного впливу.  

Таблиця 3.15 

Фізико-хімічні показники меду (M±m; n=5) 

Назва показника 
Мед  

натуральний 

Мед натуральний 

гомогенізований 

Масова частка води, % 17,8±0,2* 17,5±0,4 

Масова частка відновлюваних цукрів  

(до безводної речовини), % 
87,9±0,3 87,3±0,6 

Масова частка сахарози  

(до безводної речовини), % 
5,9±0,2*** 4,7±0,5 

Діастазне число  

(до безводної речовини), од. Готе 
21,3±0,2*** 20,1±0,1 

Вміст гідроксиметилфурфуролу, мг/кг 6,2±0,1 6,9±0,6 

Кислотність, 0,1 (моль/дм3)/кг 40,6±0,1*** 39,2±0,3 

Визначення концентрації водневих іонів 

(рН), од. рН 
2,1±0,1** 1,5±0,1 

Примітка. *р≤0,05 порівняно з показниками меду натурального 

гомогенізованого; **р≤0,01 порівняно з показниками меду натурального 

гомогенізованого; ***р≤0,001 порівняно з показниками меду натурального 

гомогенізованого 

 

Дані, наведені в табл. 3.15, свідчать про те, що показник масової частки води 

після технологічного впливу знизився на 0,3 % (р≤0,05). Необхідно зазначити, що 

масова частка води в меді залежить від різних факторів. Факторами впливу є 

співвідношення вмісту води та моносахаридів, що в свою чергу впливає на ступінь 

кристалізації та ботанічне походження.  
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Згідно наукових джерел, кристалізація меду зменшує концентрацію глюкози в 

рідкій фазі і тим самим підвищує активність води. Підігрівання меду сприяє 

рекристалізації, що також змінює цей показник [102]. Це пов’язано з тим, що в 

процесі підігрівання насичений розчин глюкози стає перенасиченим, що знижує 

водну активність, так як перенасичення є термодинамічним нерівноважним 

(метастабільним) станом. Надлишок розчинної речовини вище насиченості 

сприятиме кристалізації і збільшуватиме активність води в розчині до рівня 

рівноважного активній концентрації. Отже, якщо суміш кристалічної рідкої 

суспензії (тобто кристалізованого меду) підігріти до повторного розчинення 

кристалів глюкози, активність показника води цього перенасиченого розчину 

глюкози буде зменшуватися, так як активність води залежить від концентрації 

розчинних частинок. 

Масова частка відновлюваних цукрів після гомогенізації знизилась на  

0,6 %, що є наслідком зниження активності води в досліджуваних пробах меду 

натурального. Проте дана різниця була недостовірною. 

У пробах меду після гомогенізації відзначили зниження масової частки 

сахарози на 1,2 % (р≤0,001). Це є результатом нагрівання сахарози під дією кислот 

або в присутності ферментів, що розпадається на моносахариди. Сахароза у водних 

розчинах під впливом кислот приєднує молекулу води і гідролізується на рівну 

кількість глюкози і фруктози, що обертають площину поляризації вліво, а не вправо 

як сахароза. 

Варто відзначити, що визначення контрольних параметрів, таких як діастаза та 

гідроксиметилфурфурол, може слугувати критерієм якості та безпечності меду 

натурального гомогенізованого. 

Активність діастази тісно пов’язана з її структурою і може видозмінюватися 

денатурацією в наслідок підігрівання. На етапах, що пов’язані з передачею і 

збільшенням температури від кімнатної до 45±2 ºC, проводилося визначення даного 

показника. Зниження діастазної активності, порівняно з контрольною пробою, 

сягало 1,2 од. Готе (р≤0,001), що є незначним.  
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Вміст гідроксиметилфурфуролу коливався в межах 0,7 мг/кг і вказує, що 

піддавання меду термообробці за температури 45±2 ºC не призводить до значного 

збільшення вмісту цієї сполуки. Проте дана різниця була недостовірною. 

Зрілий мед має стабільне число показника рН та загальної кислотності, що в 

свою чергу є важливими показниками якості меду. Після гомогенізації дані 

показники знизилися, а саме, рН – на 0,6, а кислотність – на 1,4 (моль/дм3)/кг  

(р≤0,001), що свідчить про зниження активності термостабільних ферментів. 

За результатами проведених порівняльних досліджень основних показників 

якості меду натурального та меду натурального гомогенізованого опубліковано 

статтю у науковому фаховому виданні України [103], а також тези наукових 

доповідей конференцій [104–106]. 

 

3.3.2. Порівняння показників якості меду гомогенізованого за різних 

термінів зберігання та температури гомогенізації 

 

Відмінності у відтінках кольорів меду, що не піддавалися технологічній 

обробці, та тих, що нагрівалися за температури 45±2 °C і в подальшому зберігалися 

впродовж різного терміну, були незначними. Проби меду, що зазнавали термічної 

обробки, набули дещо темнішого відтінку (рис. 3.4). 

    
Мед  

натуральний 

негомогенізований 

Гомогенізований  

мед через 1 рік 

зберігання 

Гомогенізований  

мед через 2 роки 

зберігання 

Гомогенізований 

мед через 3 роки 

зберігання 

 

Рис. 3.4. Зміна кольору меду натурального та гомогенізованого у процесі 

зберігання 
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Кристалізація меду натурального відрізняється від кристалізації меду 

натурального гомогенізованого. Кристали до початку технологічної обробки під 

малим збільшенням мікроскопа представлені у вигляді довгих потовщених ниток, на 

відміну від гомогенізованого меду, кристали якого зламані та тонкі, а в процесі 

зберігання їх структура змінюється і кількість збільшується відповідно до терміну 

зберігання (рис. 3.5). 

 

 

 а      б 

 

    в      г 

Рис. 3.5. Зміна кристалів меду натурального та гомогенізованого у процесі 

зберігання: а – мед натуральний негомогенізований; б – гомогенізований мед через 1 

рік зберігання; в – гомогенізований мед через 2 роки зберігання;  

г – гомогенізований мед через 3 роки зберігання 

 

Зниження швидкості кристалізації з підвищенням температури до 45±2 °C за 

технологічної обробки можна пояснити тим, що чим вища температура впродовж 

даного процесу, тим більша кількість молекул кристалізуючої форми моногідрату 

глюкози перетворюється на більш розчинну форму безводної глюкози.  

Проведено фізико-хімічний аналіз меду натурального до гомогенізації, після 

гомогенізації та у процесі зберігання за різних температур (табл. 3.16). 
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Таблиця 3.16 

Фізико-хімічні показники меду натурального  

та гомогенізованого у процесі зберігання (M±m; n=5) 

Назва  

показника 

М
ед

 н
ат

у
р
ал

ь
н

и
й

  

д
о
 г

о
м

о
ге

н
із

ац
ії

 

М
ед

  

го
м

о
ге

н
із

о
в
ан

и
й

 

п
о
ч
ат

к
о
в
е 

зн
ач

ен
н

я 

Т
ем

п
ер

ат
у
р
а 

зб
ер

іг
ан

н
я 

Термін зберігання  

гомогенізованого меду 

1 рік 2 роки 3 роки 

Масова частка 

води, % 
17,8±0,2 17,5±0,4 

10±2 °C 17,4±0,9 17,1±0,2* 16,4±0,2* 

18±2 °C 17,3±0,5 17,0±0,3* 16,6±0,9* 

Масова частка 

відновлюваних 

цукрів  

(до безводної 

речовини), % 

87,9±0,3 87,3±0,6 

10±2 °C 84,6±0,9** 84,5±0,1** 81,4±0,3** 

18±2 °C 84,4±0,1** 83,8±0,5* 81,1±0,2** 

Масова частка 

сахарози  

(до безводної 

речовини), % 

5,9±0,2 4,7±0,5 

10±2 °C 3,5±0,2** 2,3±0,1** 1,8±0,4** 

18±2 °C 3,4±0,2** 1,4±0,4*** 1,2±0,7** 

Діастазне число  

(до безводної 

речовини), од. Готе 

21,3±0,2 20,1±0,1 
10±2 °C 18±0,1** 17,8±0,7*** 14,8±0,1** 

18±2 °C 17,6±0,8** 15,1±0,2** 9,3±0,4** 

Вміст гідрокси-

метилфурфуролу, 

мг/кг 

6,2±0,1 6,9±0,6 
10±2 °C 8,6±0,3** 13,6±0,1** 14,3±0,2** 

18±2 °C 10,1±1,3* 15,6±0,6** 17,9±0,7** 

Кислотність,  

0,1 (моль/дм3)/кг 
40,6±0,1 39,2±0,3 

10±2 °C 38,8±0,7* 33,6±0,2** 32,4±0,2** 

18±2 °C 36,2±0,4** 34,0±0,3** 30,5±0,4** 

Примітка. *р≤0,05 порівняно з показниками меду натурального 

гомогенізованого з початковим значенням; **р≤0,001 порівняно з показниками меду 

натурального гомогенізованого з початковим значенням;  

***р≤0,01 порівняно з показниками меду натурального гомогенізованого  

з початковим значенням 

 

З даних, наведених у табл. 3.16, видно, що досліджені проби меду відповідають 

вимогам ДСТУ 4497:2005 [68] та СОУ 01.25-37-373.2005 [47]. Однак отримані 

результати варіюють за кожним показником. 

Варто зазначити, що у процесі зберігання у меді натуральному не відбулося 

зміни його кольору, а в меді гомогенізованому відбулися зміни кольору – з’явився 

темніший відтінок. У герметичній тарі цей мед на третій рік зберігання за 

температури 10±2 °C розшарувався на фракції – тверду світлу і сиропоподібну 
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15,8
16

16,2
16,4
16,6
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1 рік 2 роки 3 роки
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а
с
т
к

а
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о
д

и
, 
%

Термін зберігання

гомогенізованого меду

10±2 °C

18±2 °C

темну, хоча одразу після технологічного впливу мед мав однорідну сиропоподібну 

консистенцію.  

Для кращого розуміння даного явища було відібрано по 5 проб меду з рідкої та 

закристалізованої частини для визначення масової частки води за допомогою 

рефрактометра, згідно ДСТУ 4497. У закристалізованій (твердій) частині показник 

масової частки води становив 16,8 %, у сиропоподібній – 17,0 %, а середня проба з 

відібраних становила 16,4 %. Дане розшарування спостерігалося й у пробі меду 

гомогенізованого, що зберігалася за температури 18±2 °C. Так як мед 

гомогенізований піддавався технологічним впливам, ймовірно, температурний 

режим спровокував розшарування меду в процесі його зберігання. Проте ці проби не 

мали ознак бродіння та за всіма фізико-хімічними показниками відповідали чинним 

вимогам ДСТУ 4497. Тому розшарування меду свідчить про те, що мед 

гомогенізований не варто зберігати більше двох років.   

У процесі технологічної обробки меду натурального відбувається зниження 

масової частки води на 0,3 % (р≤0,05). Подальше його зберігання  

за температури 10±2 °C впродовж 2 років знижує цей показник ще на 0,4 %,  

а через 3 роки – на 1,1 %. Зберігання меду гомогенізованого за температури 18±2 °C 

призводить до зниження масової частки води впродовж 2 років на 0,5 %, а через 

3 роки – на 0,9 % (рис. 3.6) 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.6. Вплив температури та часу зберігання на масову частку води у меді 

гомогенізованому 
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Згідно з результатами аналізу всіх проб меду, отриманих на потужності, щодо 

вмісту гідроксиметилфурфуролу, то до початку гомогенізації показник становив 

6,2 мг/кг. Проте дана різниця не була достовірною. Комбінований вплив 

температури та часу обробки меду натурального сприяє збільшенню 

гідроксиметилфурфуролу на 0,7 мг/кг. Через 1 рік його зберігання за температури 

10±2 °С відбувається збільшення вмісту гідроксиметилфурфуролу на 1,7 мг/кг, через 

2 роки – на 6,7 мг/кг, а через 3 роки – на 7,4 мг/кг. Під час зберігання меду 

гомогенізованого за температури 18±2 °C впродовж 1 року відбулося збільшення 

вмісту гідроксиметилфурфуролу на 3,2 мг/кг, через 2 роки – на 8,7 мг/кг, а через 3 

роки – на 11 мг/кг (рис. 3.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.7. Вплив температури та часу зберігання на вміст 

гідроксиметилфурфуролу у меді гомогенізованому 

 

Результати активності діастази меду натурального до початку технологічного 

впливу у пробах становило 21,3 од. Готе. Під час гомогенізації процес підігрівання 

впливає на ферментативну активність меду, чим і пояснюється зменшення 

діастазної активності у даних пробах на 1,2 од. Готе. Проби меду гомогенізованого 

показали суттєві відмінності щодо зменшення діастазної активності серед 

досліджуваних температур і термінів зберігання. У процесі зберігання меду 

гомогенізованого за температури 10±2 °C впродовж 1 року виявлено зниження 

діастазної активності на 2,1 од. Готе, через 2 роки – на 2,3 од. Готе, через 3 роки – на 

5,3 од. Готе. Вплив температури його зберігання в межах 18±2 °C обумовив 
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інактивацію ферменту діастази за 1 рік на 2,5 од. Готе, впродовж 2 років – на  

5 од. Готе, а через 3 роки – на 10,8 од. Готе (рис. 3.8). 

У процесі зберігання ступінь деградації ферментативної активності залежала 

від терміну та температурних умов.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.8. Вплив температури та часу зберігання на діастазну активність 

 

У пробах необробленого меду масова частка сахарози була в межах 5,9 %. 

Після гомогенізації меду натурального виявлено зниження масової частки сахарози 

на 1,2 %. У процесі зберігання меду гомогенізованого за температури 10±2 °C 

впродовж 1 року відбулося зниження сахарози на 1,2 %, впродовж 2 років − на 2,4 % 

та на 2,9 % − через 3 роки зберігання. За температури 18±2 °C впродовж 1 року 

зберігання масова частка сахарози знизилася на 1,3 %, через 2 роки − на 3,3 %, а 

через 3 роки − на 3,5 % (рис. 3.9). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.9. Вплив температури та часу зберігання на вміст масової частки 

сахарози у меді гомогенізованому 
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Дослідження щодо змін масової частки відновлювальних цукрів у відібраних 

пробах меду мали наступний результат: в необробленому меді – 87,9 %, після 

гомогенізації показник знизився на 0,6 %, що є наслідком зниження активності води 

в досліджуваних пробах меду натурального. Тому через 1 рік його зберігання за 

температури 10±2 °C виявлено зниження даного показника на 2,7 %, через 2 роки – 

на 2,8 %, а через 3 роки на – 5,9 %. Під час зберігання меду гомогенізованого за 

температури 18±2°C впродовж 1 року масова частка відновлювальних цукрів 

знизилася на 2,9 %, через 2 роки − на 3,5 % та на 6,2 % – через 3 роки. (рис. 3.10). 

 

 

 

 

Рис. 3.10. Вплив температури та часу зберігання на вміст масової частки 

відновлювальних цукрів у меді гомогенізованому 

 

Показник кислотності проб необробленого меду становить 40,6 (моль/дм3)/кг, а 

після гомогенізації за рахунок зниження активності термостабільних ферментів та 

через участь окремих кислот у процесах штучної інверсії дисахаридів до 

моносахаридів кислотність знизилась на 1,4 (моль/дм3)/кг порівняно з початковими 

значеннями. Зберігання за температури 10±2 °C впродовж 1 року сприяє зменшенню 

кислотності меду гомогенізованого на 0,4 (моль/дм3)/кг, через 2 роки – на 

5,6 (моль/дм3)/кг, а через 3 роки – на 6,8 (моль/дм3)/кг. Зберігання продукту за 

температури 18±2 °C впродовж 1 року вплинуло на зменшення даного показника на 

3,0 (моль/дм3)/кг, через 2 роки – на 5,2 (моль/дм3)/кг, а через 3 роки – на 

8,7 (моль/дм3)/кг (рис. 3.11). 
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Рис. 3.11. Вплив температури та часу зберігання на кислотність меду 

гомогенізованому 

 

За результатами проведеної порівняльної оцінки показників якості меду 

гомогенізованого з різним терміном зберігання опубліковано статтю у науковому 

фаховому виданні України [107]. 

 

3.4. Розробка процедур виробництва гомогенізованого меду, заснованих на 

принципах НАССР 

 

Кожна потужність, де здійснюються технологічні операції, в тому числі 

приймання сировини, контроль її якості, зберігання, перероблення, а також 

пакування, контролювання та транспортування готового продукту, визначення 

критичних точок у технологічному процесі та його контролювання у відповідності 

до системи НАССР, повинна мати власні розроблені параметри управління 

виробничим процесом з урахуванням науково обґрунтованих критеріїв. Метою 

цього є виявлення будь-яких небезпечних факторів, пов'язаних з виробництвом, 

гомогенізацією, фільтрацією, пакуванням та зберіганням меду, зібраного у 

відповідній місцевості (місце розташування пасіки) і переробленого за вказаною 

зареєстрованою адресою, призначеною для роздрібної торгівлі. 

Для аналізу небезпечних факторів у процесі виробництва меду 

гомогенізованого нами було розглянуто потужність ТОВ «НГК-ТРЕЙД», що 
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займається вторинною переробкою бджолопродуктів, охоплюючи всі процеси: від 

отримання сировини до пакування та зберігання меду гомогенізованого, а також 

створена робоча група та розроблені програми-передумови. 

GHP, GMP та HACCP можуть бути ефективними тільки тоді, коли потужність 

відповідає вимогам. До них відносять особливості навколишнього середовища та 

схеми будівництва; пункт прийому меду та пункт пропуску працівників; стелі, стіни 

та підлога; технічні характеристики дверей, вікон та вентиляції; каналізація; меблі; 

холодне зберігання; роздягальні та туалети; вода, яка буде використовуватися на 

потужності; внутрішня лабораторія; транспорт; технічне обслуговування. Метою 

таких суворих вимог є прийняття превентивних підходів для збереження якості 

кінцевого продукту.  

Програми GMP охоплюють гігієну, санітарію, процес контролю, експлуатаційні 

процедури та інші вимоги [108, 109].  

Програми-передумови, що стосуються переробки меду гомогенізованого, 

охоплюють такі процеси: 

1. Вимоги щодо належного планування виробничих, допоміжних та побутових 

приміщень для уникнення перехресного забруднення. 

2. Вимоги до території, стану приміщень, обладнання, комунікацій. Проведення 

ремонтних робіт, технічного обслуговування обладнання, калібрування, а також 

заходів щодо захисту харчових продуктів від забруднення та сторонніх домішок. 

3. Безпечність води, пари, допоміжних матеріалів для переробки (обробки) 

меду натурального та гомогенізованого, предметів та матеріалів, що контактують з 

харчовими продуктами. 

4. Вимоги щодо чистоти поверхонь, процедур прибирання виробничих, 

допоміжних, побутових приміщень та інших поверхонь. 

5. Вимоги щодо здоров’я та гігієни персоналу. 

6. Контроль шкідників, визначення виду, запобігання їх появі, засоби 

профілактики та боротьби. 

7. Вимоги щодо зберігання та використання токсичних сполук і речовин. 

8. Вибір постачальників та управління закупленими матеріалами. 
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9. Контроль технологічних процесів та якості продукції. Управління 

невідповідною продукцією. 

10. Вимоги до зберігання та транспортування продукції. 

11. Вимоги щодо поводження з відходами виробництва та сміттям, їх збір та 

видалення з потужності. 

12. Заходи з запобігання перехресного забруднення. 

На потужності розроблено та впроваджено Програму лабораторно-

технологічного контролю меду натурального, гомогенізованого та інших об’єктів 

ветеринарно-санітарного контролю. Найбільш важливим пунктом є дослідження 

меду гомогенізованого, отриманого в процесі технологічної переробки, що потребує 

постійного контролю протягом зберігання. 

Дослідження меду гомогенізованого та інших продуктів бджільництва за 

показниками якості та безпечності здійснюється згідно Програми лабораторно-

технологічного контролю у виробничій лабораторії та акредитованій лабораторії 

згідно договорів.  

Кожну партію меду гомогенізованого, отриманого в процесі переробки, 

досліджують на відповідність органолептичним, фізико-хімічним показникам та на 

вміст токсичних елементів, радіонуклідів, антибіотиків, фульфаніламідів. 

Із органолептичних показиків визначають колір, смак, аромат, консистенцію, 

кристалізацію, ознаки бродіння, механічні домішки, пилковий аналіз, видовий склад 

пилкових зерен. 

Серед фізико-хімічних показників досліджують масову частку води, масову 

частку відновлювальних цукрів, масову частку сахарози, діастазне число, вміст 

гідроксиметилфурфуролу, кислотність, міліеквіваленти гідроокису натрію, вміст 

проліну, електропровідність, якісну реакція на наявність паді. 

Токсичні елементи: плюмбум, кадмій, арсен. 

Пестициди: ДДТ, гексахлоран, гептахлор. 

Антибіотики: тетрациклін, стрептоміцин, хлорамфенікол, нітрофуран (АОЗ), 

нітрофуран (АМОЗ). 
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Сульфаніламіди: сульфагуанідин, сульфаніламід, сільфадіазин, сульфатіазол, 

сульфамеразин, сільфаметазин, сульфаметоксипірідазин, сульфахлорпіразин, 

сільфометаксазол, сульфадиметоксин. 

Радіонукліди: 137Cs, 90Sr та інші показники якості та безпечності згідно ДСТУ, 

Європейських регламентів та Директив. 

Вміст гідроксиметилфурфуролу визначається на таких етапах, як розігрів меду, 

купажування меду у ваннах та після проведення гомогенізації в гомогенізаторах.  

У меді гомогенізованому для підтвердження однорідності виробленої партії 

визначають такі показники, як [110, 111]: 

•  електропровідність; 

•  концентрація водневих іонів (рН); 

•  активна кислотність. 

Для цього проводять відбір проб меду гомогенізованого під час його 

розливання в бочки за послідовністю, що викладена у європейських 

вимогах [112, 113]. 

9 проб відбирають від партії 10 т при наповненні: 

1−4 бочок – 3 проби; 

15−19 бочок – 3 проби; 

30−34 бочок – 3 проби. 

9 проб відбирають від партії 20 т при наповненні: 

8−10 бочок – 3 проби; 

30−38 бочок – 3 проби; 

60−68 бочок – 3 проби. 

При виявленні в партії гідроксиметилфурфуролу в межах, що перевищують 

максимально допустимі рівні, її вилучають з виробництва. При отриманні 

неоднорідної партії мед повторно гомогенізують. 

Враховуючи вищезазначене, можна стерджувати, що дотримання наведених 

нами критеріїв щодо відбору проб гомогенізованого меду знизить ймовірність 

потрапляння небезпечного продукту до кінцевого споживача. Адже у 

європейському законодавстві передбачається, що «коли будь-який харчовий 
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продукт, що є частиною партії або вантажу харчового продукту того ж класу чи 

опису, є небезпечним, то вважається, що весь харчовий продукт у цій партії або 

вантажу також небезпечний, якщо тільки після детальної оцінки немає доказів того, 

що решта партії чи вантажу безпечні» [63]. 

Слід зазначити, що системи програм-передумов, включаючи GMP, повинні 

бути розроблені та задокументовані до початку використання HACCP.  

При підготовці Плану НАССР нами піддавалися аналізу нормативні та 

законодавчі вимоги в галузі безпечності харчових продуктів, які стосуються 

відповідного продукту, а саме: CAC/RCP 1-1969 (Rev. 4-2003) Рекомендованый свод 

международных правил. Основные принципы Пищевой Гигиены, включая систему 

анализа опасных факторов и критических контрольных точек (НАССР) и 

руководство по ее применению, CAC/RCP 1-1969 (Rev. 4-2003) Recommended 

International Code of Practice General Principles of Food Hygiene, Regulation (EC)  

No 852/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the 

hygiene of foodstuffs, Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of 

the Council of 29 April 2004 laying down specific hygiene rules for food of animal origin, 

ISO 22000:2005 «Food safety management systems − Requirements for any organization 

in the food chain», ДСТУ ISO 22000:2007 Системи управління безпечністю харчових 

продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга 

(ІSО 22000:2005, IDТ), Наказ Мінагрополітики № 590 від 01.10.2012 р.  

«Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно 

діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю 

харчових продуктів (НАССР)» та Наказ Мінагрополітики № 491 від 08.08.2012 р. 

«Про затвердження Ветеринарно-санітарних вимог для потужностей (об’єктів) з 

виробництва продуктів бджільництва» [114]. 

На потужності нами була створена ГБХП, яка проводила аналіз наявної 

нормативної документації, методів та інструкцій, які регламентують вимоги до 

безпечності гомогенізованого меду та заходи для її забезпечення.  

Нами в складі групи було проведено аналіз виконання вимог будівельних і 

санітарних норм і правил та визначено схему проведення санітарної обробки і 
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контролю. Здійснено збір вихідної інформації та даних про вироблену продукцію, 

сировину і матеріали, які використовуються і контактують з продукцією.  

В першу чергу було визначено Перелік готових (кінцевих) продуктів  

(табл.3.17 Ф/П-10/01), що випускаються за різними технологічними процесами.  

Таблиця 3.17 

Ф/П-10/01. Перелік готових (кінцевих) продуктів 

з

П/п 

Найменування 

готової продукції 
Назва та позначення документа  Примітка 

 Мед натуральний 

гомогенізований 

ДСТУ 4497:2005 «Мед натуральний. 

Технічні умови». 

Технологічна інструкція по переробці 

меду ТОВ «НГК-ТРЕЙД» 

 

 

Перелік сировини та пакувальних матеріалів (тари), що використовуються у 

виробництві меду гомогенізованого, повинен містити наступну інформацію: 

найменування; інформаційне джерело; характеристики (біологічні, хімічні, фізичні); 

склад інгредієнтів та позначення; метод виробництва; метод пакування та доставки; 

термін зберігання; підготовка продукції перед використанням, критерії приймання. 

Саме за такою послідовністю складено Перелік сировини, пакувальних та 

інших матеріалів, які застосовуються для виготовлення або контактують з харчовим 

продуктом. 

1. Мед натуральний; інформаційне джерело – ДСТУ 4497:2005 [68]; 

характеристики – відповідність ДСТУ 4497:2005 [68] та Директиві Ради 

2001/110/ЄС [66]; склад інгредієнтів та позначення – мед натуральний монофлорний 

та поліфлорний; метод виробництва – згідно технологічної інструкції по переробці 

меду ТОВ «НГК-ТРЕЙД»; метод пакування та доставки – діжки, виготовлені з 

металу з харчовим покриттям всередині, дозволені МОЗ України для використання 

у харчовій промисловості, ємністю 200 л, вага нетто – 295-300 кг, самовивіз та 

доставка; термін зберігання – не більше 2 років від дати збирання меду; підготовка 

продукції перед використанням – згідно Технологічної інструкції по переробці меду 

ТОВ «НГК-ТРЕЙД»; критерії приймання – у відповідності з ДСТУ 4497:2005 [68]. 
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2. Бочки сталеві закатні з гофрами на корпусі марки 1A1/L; інформаційне 

джерело – ТУ У 28.7-30802090-066:2007; фізичні характеристики – не допускається 

пошкодження харчового покриття; склад інгредієнтів та позначення – інгредієнти 

відсутні; метод виробництва – згідно ТУ У 28.7-30802090-066:2007; метод 

пакування та доставки – самовивіз та доставка до складу виробника; термін 

зберігання – не менше одного року з дня введення в експлуатацію; критерії 

приймання – проведення вхідного контролю кожної партії. 

3. Етикетка; інформаційне джерело – ТУ 9571-002-14350732-2006; хімічні 

характеристики – поліграфія згідно ТУ 29.01-5-81, технічні вимоги до паперу 

відповідають ГОСТу 7625-86Е4, фізичні характеристики – не допускаються 

сторонні предмети та домішки; склад інгредієнтів та позначення – інгредієнти 

відсутні; метод виробництва – виготовлена з паперу напівглянцевого згідно 

ТУ 9571-002-14350732-2006; метод пакування та доставки – транспортування усіма 

видами транспорту в чистих, сухих та критих транспортних засобах згідно з 

Правилами перевезення вантажів, які діють на транспорті певного виду; термін 

зберігання – гарантійний термін 6 місяців з дати вироблення за дотримання умов 

зберігання (крите складське приміщення, відсутність вологи); підготовка продукції 

перед використанням – самоклеюча етикетка; критерії приймання – проведення 

вхідного контролю кожної партії з перевіркою наявності підтверджуючих 

документів. 

Опис готової продукції було проведено із врахуванням чинних нормативно-

правових вимог та внесено у форму Ф/П-10/03 (Додаток Г). 

Нами в складі Групи безпечності харчових продуктів визначено всі стадії 

виробничого процесу меду гомогенізованого і складено блок-схему. Форма Блок-

схеми виробничого процесу наведена на рисунку 3.12 Ф/П-10/04.  
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Ф/П-10/04 Блок-схеми виробничого процесу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Приймання меду та його вивантаження 

3. Зберігання меду 

1. Транспортування меду від постачальника на 

підприємство 

Вхідний контроль меду (перевірка супровідної 

документації, відбір зразків  для проведення 

досліджень. Чи відповідає? 

 

НІ 

Повернення 

постачальни

ку 

ТАК 

5. Декристалізація в камері 

4. Очищення та висушування тари ззовні, в якій 

приймають мед 

6. Перекачування меду в купажну ємність 

Лабораторний контроль меду на показник 

гідроксиметилфурфуролу. Чи відповідає нормі? 

 

НІ 

Промислова 

переробка 

/утилізація 

ТАК 

ККТ2 

7. Змішування (купажування) меду 
ККТ3 

ККТ1 
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 Продовження Рис. 3.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.12. Блок-схеми виробничого процесу 

 

Кількість блок-схем виробничого процесу визначається кількістю різних 

технологічних процесів, описаних у технологічній документації. Блок-схема 

виробничого процесу містить:  

Лабораторний контроль меду на показник 

гідроксиметилфурфуролу. Чи відповідає нормі? 

 

НІ 

Промислова 

переробка 

/утилізація 

ТАК 

8.Фільтрація меду 

9. Перекачування меду в накопичувальний 

резервуар 

10. Гомогенізація меду 

Ветеринарно-санітарний контроль кінцевого 

продукту. Чи відповідає? 

 

НІ 

Промислова 

переробка  

ТАК 

11.Підготовка тари 

Відходи  

12. Фасування меду 

13. Зберігання меду 

14.Контроль розфасованої партії з тари(бочки) 

ККТ4 
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•  послідовність і взаємодію всіх етапів виробництва від прийому сировини і 

матеріалів до відвантаження готової продукції, включаючи підрядні роботи;  

•  етапи, на яких здійснюються контрольні заходи, які мають важливе значення 

для безпечності готового продукту;  

•  етапи виробництва, на яких здійснюється доопрацювання, переробка та/або 

повернення продукції;  

•  етапи, на яких проміжні, побічні продукти і/або відходи виключаються з 

процесу виробництва.  

Перевірка блок-схеми виробництва (схематичного плану виробництва) 

проводилась безпосередньо на виробництві. Результати перевірки протоколювалися. 

Форма протоколу перевірки блок-схеми виробництва (схематичного плану 

виробництва) наведена в табл. 3.18 Ф/П-10/05. 

Таблиця 3.18 

Ф/П-10/05. Протокол перевірки блок-схеми виробничого процесу 

Етап 

технологічного 

процессу 

Відповідає блок-схемі Примітка 

так ні 

    

 

Дата складання «__» ______________ 20      р. 

Керівник ГБХП ______________  П.І.Б. 

Члени  ГБХП ______________   П.І.Б. 

 

Нами в складі Групи безпечності харчових продуктів проведено аналіз ризиків 

для визначення тих небезпечних факторів, якими потрібно управляти для 

забезпечення безпечності меду гомогенізованого. 

Оцінка ризиків ґрунтується на наявних наукових даних і здійснюється 

незалежним, об'єктивним і прозорим способом. 

Оцінка ризику означає науково-обґрунтований процес, що складається з 

чотирьох етапів: ідентифікації небезпеки, характеристики небезпеки, оцінки загрози,  

що створюється, і характеристики ризику [115]. 
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Група безпечності харчових продуктів виявила реальні та потенційні небезпечні 

фактори (біологічні, хімічні, фізичні) на всіх стадіях.  

Для визначення суттєвості небезпечних факторів Група безпечності харчових 

продуктів оцінила кожен потенційно небезпечний фактор та визначила ступінь 

ризику з урахуванням важкості наслідків для здоров'я людини і ймовірності його 

виникнення. Кожен фактор, який викликає небезпеку, повинен бути описаний в 

табл. 3.19 (Ф/П-10/06). 

Біологічні фактори (Б) – мікроорганізми, бактерії, віруси, паразити, гриби, 

дріжджі; 

Хімічні фактори (Х) − миючі засоби, холодоагенти і забруднена вода, які 

можуть викликати у людей захворювання, пов'язані з вживанням харчових 

продуктів; 

Фізичні фактори (Ф) − сторонні матеріали, які не є звичайною складовою 

частиною харчового продукту. 

Ідентифікація та опис біологічних, хімічних та фізичних небезпечних факторів, 

їх прийнятний рівень у кінцевому продукті проводиться на всіх етапах 

технологічного процесу.  

На підставі складених описів сировини, інгредієнтів і матеріалів, кінцевого 

продукту, блок-схем послідовності операцій, даних наукових досліджень та 

практичного досвіду Група безпечності харчових продуктів ідентифікувала та 

оцінила всі потенційно небезпечні фактори (біологічні, хімічні, фізичні), які можуть 

виникнути на будь-якому етапі виробництва − від прийому сировини і матеріалів до 

відвантаження меду натурального гомогенізованого, а також визначила джерела і 

причини їх виникнення.  

Крім того, нами була вивчена та проаналізована система безпечності харчових 

продуктів FDA (управління продовольства і медикаментів США), що знаходиться 

під юристдикцією FSIS та діє у Сполучених Штатах Америки [116]. 

Для розуміння впливу змінних факторів на рівень ризику було розглянуто 

наступні питання: 

1. Які фактори викликають ризик для здоров´я населення? 
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2. Яка ймовірність заподіяння шкоди? 

3. Скільки шкоди може бути заподіяно? 

Загалом, отримані результати спонукали до розробки заходів, які можуть бути 

застосовані для зменшення ризику, рівня шкоди чи їх разом. 

Також було враховано матеріали публічного порталу FSIS, де розміщена 

інформація щодо оцінки ризиків [117]. 

Таблиця 3.19 

Ф/П-10/06. Фактори, які можуть викликати небезпеку 

 

 

Категорія 

небезпечного 

фактору 

Фактори 

небезпеки 

 

 

Ступінь 

ризику 
Ін

ф
о
р
м

ац
ій

н
е 

д
ж

ер
ел

о
 

 

 

Заходи контролю 

1 2 3 4 5 

Б
іо

л
о
г
іч

н
и

й
 

Дріжджі Низький  

 

 

 

 

 

[118 

 

119] 

Переконайтесь, що відкачаний мед 

зберігається в герметичній тарі і не 

піддається впливу повітря протягом 

тривалого часу. Не піддавайте 

гранульований мед впливу води чи 

повітря задля запобігання ферментації. 

Clostridium 

botulinum 

Середній Переконайтеся, що все обладнання 

ретельно очищено. Не допускайте, щоб 

обладнання на пасіці або рамки 

безпосередньо контактували з землею. 

Примітка: Мед може містити спори, 

оскільки продукт не нагрівається 

достатньо для знищення даного збудника. 

Х
ім

іч
н

и
й

 

Акарициди Середній  

 

 

 

 

[118 

119] 

Дотримуйтесь рекомендацій виробника 

щодо даного препарату, так як 

ветеринарні препарати не застосовуються, 

коли медові рамки у вулику. 

Інсектициди Низький Переконайтесь, що ризик доступу воскової 

молі до вулика унеможливлений. 

Консерванти 

/антисептики 

Низький Використовуйте тільки ті засоби, що 

призначені для вуликів, або не обробляйте 

поверхню корпусу вулика. 

 Детергенти 

(миючі засоби) 

Середній  Дотримуйтесь інструкції виробника щодо 

рівня розведення та обмежень для 

застосування даного препарату. 

Переконайтеся, що обладнання перед 

експлуатацією ретельно промите. 

Токсичні рослини Низький  
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Продовження таблиці 3.19 

1 2 3 4 5 

Ф
із

и
ч

н
и

й
 

Пил/Бруд Середній  

 

 

 

 

 

 

[107 

 

108] 

Не розміщуйте наповненні рамки з медом 

на землю. Перед використанням 

обладнання перевірте, що воно належно 

очищене. 

Залишки комах 

(шкідників або 

продукти їх 

життєдіяльності) 

Низький Забезпечте належне процідження для 

видалення сторонніх залишків. 

Частинки воску Низький Забезпечте належне процідження для 

видалення сторонніх залишків. 

Скло Низький Перед заповненням тари перевірте її 

цілісність. У разі виявлення пошкоджень 

утилізуйте їх. 

Дерево Низький Перевірте цілісність вуликів. Не 

користуйтеся вуликами з пошкодженими 

частинами. Забезпечте належне  

процідження для видалення сторонніх 

залишків. 

Метал Низький Постійно перевіряйте всі металеві 

інструменти та обладнання на наявність 

пошкоджень, іржі та цілісність. 

 

Для кожного ідентифікованого небезпечного фактору визначили його 

прийнятний рівень з урахуванням встановлених нормативних і законодавчих вимог, 

вимог замовника, вимог використання за призначенням та інших відповідних даних. 

Враховуючи рівень ризику та контрольно-попереджувальні заходи на кожному 

етапі технологічного процесу, визначали його суттєвість. 

Дані вносили в протокол, форма якого наведена в табл.3.25 Ф/П-10/07. 

«Ідентифікація небезпечних факторів і визначення прийнятних рівнів».  

Методологію визначення суттєвості небезпечних факторів наведено в таблицях 

3.20, 3.21, 3.22. Оцінка рівня ризику визначається по наступній методології [119]:  

Таблиця 3.20 

Складність (важкість) 

Важкість Бали Наслідки для здоровя населення 

Низька 3 Тимчасовий дискомфорт або обмежене розповсюдження 

Середня 2 Потенційно широко розповсюджені (важкі або хронічні): медичне 

втручання, можлива госпіталізація 

Висока 1 Загрозливі для здоров´я, включаючи смерть, зниження тривалості життя 
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Таблиця 3.21 

Ймовірність внесення або поширення небезпечного фактора 

 

Бали Ймовірність внесення або поширення 

небезпечного фактора 

Наслідки 

3 Висока Можливо 1 раз у тиждень 

2 Середня Можливо 1 раз у три місяці 

1 Низька Можливо 1 раз у рік 

 

 

Таблиця 3.22 

Метод визначення Рівня ризику (суттєвості) небезпечних факторів 

 

 

 

 

Якщо коефіцієнт К =/> 6, то небезпечний фактор СУТТЄВИЙ 

Для кожного важливого небезпечного фактору були обрані заходи управління, 

які здатні попередити небезпеку, усунути її або знизити до прийнятного рівня на 

даному або ж наступному етапі. Якщо такі заходи відсутні, технологічний процес чи 

продукт повинні бути модифіковані.  

Для визначення ККТ використовували методологічний підхід під назвою 

«Дерево прийняття рішень» (рис. 3.13). 

 

 

 

 Серйозність шкідливого впливу – C 

Ймовірність 

виникнення 

небезпечного 

фактора - B 

K = B x C 
Невисока 

 (С = 1) 

Середня 

 (C = 2) 

Висока 

(С = 3) 

Невисока 

(В = 1) 

K = 1 

 

- 

K = 2 

 

- 

K = 3 

 

- 

Середня 

(В = 2) 

K = 2 

 

- 

K = 4 

 

- 

K = 6 

 

+ 

Висока 

(B = 3) 

K = 3 

 

- 

K = 6 

 

+ 

K = 9 

 

+ 
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Дерево прийняття рішень щодо визначення заходів керування 

1. Чи є ймовірність виникнення небезпеки на даному етапі у разі відсутності контролю? 

 

 ТАК         НІ не ККТ 

2. Чи є на цьому етапі межі контролю небезпеки? 

 

 

ТАК   НІ     

 Змініть етап, процес чи продукт 

 

 Чи контроль на даному етапі   ТАК 

 необхідний для безпечності? 

 

  

НІ                Не ККТ                    Перейдіть до наступного етапу процесу 

3. Чи контроль на даному етапі необхідний для попередження, усунення або зменшення ступеню 

небезпеки для споживача? 

 

 

  ТАК     НІ                   Не ККТ                   Перейдіть до      

наступного етапу процесу 

 

 ККТ 

Рис. 3.13. Дерево прийняття рішень 

 

При використанні «Дерева рішень» ГБХП враховувала наступне:  

- Кожен етап процесу, ідентифікований в блок-схемі процесу, розглядається 

послідовно;  

- На кожному етапі процесу «Дерево рішень» будується стосовно до всіх 

виявлених ризиків;  
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- Для визначення ККТ «Дерево рішень» використовують тільки після того, як 

був закінчений аналіз всіх ризиків і оцінено значення кожного з них;  

- ККТ може включати більше одного параметра в рамках управління даною 

точкою;  

- Одна певна процедура контролю може застосовуватися до кількох ризиків;  

- Кількість виявлених ККТ не обмежена 

Всі ідентифіковані небезпечні факторів, в яких визначені ККТ, оцінювалися 

ГБХП за допомогою логічного підходу (аранжування заходів управління) на 

предмет можливості використання операційної програми-передумови, програми-

передумови, як міри управління, дані яких занесені в табл.3.25 Ф/П-10/07.  

Для кожного важливого небезпечного фактору Група безпечності харчових 

продуктів визначила одну або декілька критичних контрольних точок, в яких цей 

фактор необхідно контролювати.  

При визначенні ККТ нами в скдаді групи безпечності харчових продуктів було 

досліджено весь процес виготовлення меду гомогенізованого від сировини до 

споживача і відносно кожного ідентифікованого небезпечного фактору на кожному 

етапі технологічного процесу проведено аналіз. 

Визначення критичних контрольних точок здійснювався за допомогою «Дерева 

рішень» у протоколі «Ідентифікація небезпечних факторів і визначення прийнятних 

рівнів» (Додаток Д). Кожен технологічний етап, на якому встановлений суттєвий 

небезпечний фактор, аналізується шляхом надання послідовних відповідей на 

питання «Дерева рішень» (рис. 3. 13 ). 

Для кожної ККТ були встановлені показники, важливі для забезпечення 

безпечності меду гомогенізованого, і їх критичні межі, які базуються на вимогах 

нормативних документів на харчовий продукт, санітарних нормах і правилах, 

технологічних регламентах та інструкціях, даних науково-технічної літератури і 

досвіду. Результати визначення критичних меж для кожної критичної контрольної 

точки пропонуємо фіксувати у формі таблиці (табл. 3.23).  

 

 



107 
 

Таблиця 3.23 

Ф/П-10/08. План управління харчовою безпекою  
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Нами в складі Групи безпечності харчових продуктів у рамках визначення 

об'єктів моніторингу ККТ були враховані наступні питання: періодичність, методи 

контролю, точність вимірювань показників у ККТ та особи, відповідальні за його 

проведення. 

Щодо кожної критичної контрольної точки наведеної нижче визначені критерії, 

яких слід дотримуватися при застосуванні запобіжного чи контрольного заходу. 

Варто зазначити, що на одному й тому ж етапі нами було ідентифіковано більш ніж 

одну критичну межу. 

ККТ 1. Підготовка робочого місця, робочої поверхні, обладнання та інвентаря 

Небезпечний фактор, яким керуються у ККТ:  

забруднення біологічними, хімічними та фізичними елементами з обладнання 

та робочого місця. 

Процедура моніторингу: 

що − наявність залишків вологи, бруду; 

де − робоча зона, обладнання, інвентар; 

як – візуально; 

хто − спеціаліст з обслуговування обладнання; 
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частота − у разі виявлення будь-чого, що може бути небезпечним фактором, 

повторити процедуру очищення. 

Коригування та коригувальні дії:  

якщо виявлено незадовільні результати очищення, провести повторну 

процедуру очищення, доки не буде досягнуто задовільних результатів 

Відповідальна особа:  

технік-технолог харчової промисловості. 

ККТ 2. Декристалізація (розпускання) меду в камері 

Небезпечний фактор, яким керують у ККТ:  

Хімічний фактор − гідроксиметилфурфурол – не більше 25 мг/кг. 

Критичні межі для кожного з заходів контролю: 

t ºС − не <40 та не >50. 

Процедура моніторингу: 

що − t ºС; 

де − блок управління камери розігріву меду;  

як − візуально; 

хто – лаборант; 

частота − кожні 4 години. 

Коригування та коригувальні дії: 

врегулювання температури нагрівання; повірка термометра. У разі виявлення 

меду з підвищеним вмістом гідроксиметилфурфуролу проводять його вилучення та 

направляють для промислової переробки або утилізації. 

Відповідальна особа: 

начальник виробництва. 

Протокол НАССР: 

журнал контролю температури та часу гомогенізації меду; журнал проведення 

фізико-хімічних досліджень. 

Відповідальна особа: 

технік-технолог харчової промисловості. 

Заходи контролю: 
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перевірка записів у журналі 1 раз на тиждень; калібрування термометра згідно 

графіка; відбір проб та перевірка кожної партії на вміст гідроксиметилфурфуролу у 

виробничій лабораторії потужності. 

Відповідальна особа:  

директор, завідувач лабораторією. 

ККТ 3. Купажування (змішування) меду 

Небезпечний фактор, яким керують у ККТ:  

хімічний фактор − гідроксиметилфурфурол – не більше 25 мг/кг. 

Критичні межі для кожного з заходів контролю: 

t ºС − не <40 та не >50. 

Процедура моніторингу: 

що − t ºС; 

де – термометр; 

як – візуально; 

хто – лаборант; 

частота − кожні 4 години.  

Коригування та коригувальні дії:  

врегулювання температури нагрівання; повірка термометра. У разі виявлення 

меду з підвищеним вмістом гідроксиметилфурфуролу проводять його вилучення та 

направляють для промислової переробки або утилізації. 

Відповідальна особа: 

начальник виробництва. 

Протокол НАССР:  

журнал контролю температури та часу гомогенізації меду; журнал проведення 

фізико-хімічних досліджень. 

Відповідальна особа : 

технік-технолог харчової промисловості.  

Заходи контролю: 

перевірка записів у журналах 1 раз на тиждень; калібрування термометра згідно 
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графіка; відбір проб та перевірка на вміст гідроксиметилфурфуролу у виробничій 

лабораторії потужності. 

Відповідальна особа:  

завідувач лабораторією. 

ККТ 4. Гомогенізація меду 

Небезпечний фактор, яким керують у ККТ: 

хімічний фактор − гідроксиметилфурфурол – не більше 25 мг/кг. 

Критичні межі для кожного з заходів контролю: 

t ºС − не < 40 та не >50;  

тривалість гомогенізації не < 2 год; 

тривалість обертання лопастей – не <3,5 об/хв. 

Процедура моніторингу: 

що − температура; тривалість гомогенізаці; швидкість обертання лопастей; 

де − термометр гомогенізатора, годинник; 

як − візуально за показниками термометра та годинника; 

частота − кожна партія; 

хто −спеціаліст з обслуговування обладнання. 

Коригування та коригувальні дії: 

відкоригування температури, швидкості та тривалості обертання лопастей; 

повірка термометра (за необхідності). У випадку виявлення ГМФ та інших хімічних 

забруднювачів проводять повторну гомогенізацію меду, відбирають проби та 

проводять дослідження в акредитованій лабораторії, відправляють на повторну 

промислову переробку або утилізацію. 

Відповідальна особа: 

технік-технолог харчової промисловості. 

Протокол НАССР: 

журнал контролю температури та часу гомогенізації меду; АКТ вибраковування 

продуктів бджільництва, що непридатні для промислової переробки. 

Відповідальна особа: 

начальник виробництва. 
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Заходи контролю: 

перевірка наявності результатів досліджень на кожну партію меду 

гомогенізованого. У випадку отримання незадовільних результатів дослідження – 

проведення розслідувань та надання рекомендацій щодо поводження з 

невідповідними партіями меду гомогенізованого. Калібрування приладів згідно 

графіка. 

Відповідальна особа: 

завідувач лабораторією. 

Моніторинг ККТ здійснюється таким чином, щоб своєчасно виявляти вихід 

контрольованих показників за критичні межі і усувати причини цього виходу. 

Дані про процедури моніторингу внесені в План управління харчовою 

безпекою, а результати моніторингу вносяться в Журнал реєстрації результатів 

моніторингу ККТ (табл. 3.24). 

Таблиця 3.24 

Ф/П-10/09. Журнал реєстрації результатів моніторингу ККТ 
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У разі перевищення критичних меж у ККТ в Плані НАССР у розділі 

«Коригувальні дії» визначають необхідні корекції, які необхідно виконати в цьому 

випадку, а також визначають відповідальних осіб, які повинні схвалити і виконати 

ці корекції. Корекції реєструються у відповідних Журналах моніторингу ККТ. У цих 

журналах визначаються невідповідності, їх характер і причини, а також результати 

аналізу виконаних корекцій.  
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Мед гомогенізований, виготовлений в умовах перевищення меж в ККТ або 

невідповідності, визначається як потенційно небезпечний, і поводження з ним 

здійснюється відповідно до П-13 «Поводження з потенційно небезпечними 

харчовими продуктами». Така продукція оцінюється ГБХП щодо причин 

невідповідності і наслідків у частині безпечності харчових продуктів. Результати 

оцінювання заносяться відповідно в Журнал моніторингу ККТ. 

Для кожної ККТ, ПП були складені і задокументовані коригувальні дії, які 

застосовуються в разі перевищення критичних меж в ККТ або невідповідності ПП.  

Коригувальні дії визначалися заздалегідь, під час розробки Плану НАССР і 

внесені в графу цього плану «Коригувальні дії». У цій же графі вказані особи, що 

відповідальні за проведення коригувальних дій. 

Кожен План НАССР містить конкретний перелік перевірочних заходів. 

Результати затвердження протоколюються (табл. 3.25). 

Таблиця 3.25 

Протокол підтвердження коректності Плану НАССР 
Назва Плану НАССР____________________________ 

Вид підтвердження: первинний / періодичний /позаплановий 

Підстава для позапланового підтвердження _____________________________________ 

№ Тема підтвердження 

Результати 

підтвердження 

(відповідні 

документи) 

Виявлені 

невідповідності 

1 2 3 4 

1 Чи призначена ГБХП?   

2 Чи зроблено опис продукту?   

3 Чи є описи сировини і матеріалів?   

4 Чи побудовані та перевірені блок-схеми 

виробництва? 

  

5 Чи проведена ідентифікація і аналіз небезпечних 

факторів? 

  

6 Чи ефективні програми-передумови?   

7 Чи визначені КТК, показники та їх критичні межі?   

8 Чи ґрунтувалося визначення показників і критичних 

меж на регламентуючих вимогах, наукових даних, 

практичному досвіді? 
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Продовження табл. 3.25 

1 2 3 4 

9 Чи гарантують  процедури моніторингу 

знаходження під контролем ідентифікованих 

небезпечних факторів? 

  

1 Чи будуть забезпечувати певні коригувальні дії 

приведення показників КТК у встановлені критичні 

межі? 

  

11 Чи визначені дії з управління невідповідною 

продукцією? 

  

12 Чи забезпечує достатню простежуваність система 

ідентифікації продукції? 

  

13 Чи будуть давати процедури перевірки упевненість, 

що План НАССР виконується? 

  

14 Чи визначено відповідальність за управління 

безпечністю продукції при застосуванні Плану 

НАССР? 

  

15 Чи підтверджують результати контролю готової 

продукції ефективність Плану НАССР? 

  

ВИСНОВКИ: 

❑ СМБХП повністю відповідає встановленим вимогам ISO 22000:2005 та гарантує ефективне 

контролювання небезпечних факторів і безпечність харчових продуктів  

❑ СМБХП в цілому відповідає встановленим вимогам ISO 22000:2005, але існують окремі 

невідповідності, які не загрожують безпечності продукції  

❑ СМБХП не відповідає встановленим вимогам ISO 22000: 2005, виявлені невідповідності 

загрожують або можуть загрожувати безпечності продукції 

Необхідні коригувальні та запобіжні дії  

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Керівник ГБХП________________  ______________________ 

Член ГБХП _______________________       ________________ 

Розроблені процедури виробництва гомогенізованого меду, засновані на 

принципах НАССР, опубліковано у науково-практичних рекомендаціях [120]. 
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РОЗДІЛ 4 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Нині в роздрібній торгівлі переважають гомогенізовані меди, які під час 

тривалого зберігання залишаються сиропоподібними, з привабливим запахом та 

кольором.  

Дана консистенція пов’язана із затримкою або відсутністю кристалізації, чого 

можна досягти тільки гомогенізацією меду натурального. Вказаним технологічним 

прийомом можна перетворити мед із закристалізованого стану до однорідної 

консистенції. Природні характеристики його при цьому не змінюються, а фізико-

хімічні показники покращуються завдяки технологічній спроможності змішування 

меду натурального різного ботанічного походження. 

Нагрівання є поширеним методом для контролю кристалізації. Це допомагає 

розтанути невидимим кристалам, що присутні в меді [23, 26]. Температура та час 

обробки за типового технологічного процесу гомогенізації меду натурального 

коливається в межах 45±2 °C, при цьому обробляється мед з різним хімічним 

складом, кольором, смаком і схильністю до кристалізації, а, отже, і різним терміном 

зберігання. 

У процесі дослідження показників якості меду натурального різних 

ботанічних сортів Кіровоградської області, що надходили у тому числі і на 

медопереробні підприємства, мали значні відмінності між показниками зразків із 

різних районів, а також серед зразків з одного району, що зібрані у різний час. 

Ботанічне походження, географічні та кліматичні умови зростання медодайних 

культур та їх різноманіття мають значний вплив на фізико-хімічні характеристики 

отриманого меду натурального [66, 121]. 

Тому подальші проведені дослідження меду натурального з різних 

медоносних рослин та з різних районів області допомогли оцінити спектр його 

фізичних та хімічних характеристик, що притаманні Кіровоградській області і 

необхідні при зберіганні, переробці, транспортуванні та реалізації кінцевого 

продукту. 
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Проведено дослідження 160 проб меду, отриманих з різних медоносних рослин 

(акації, гречки, соняшнику, липи, різнотрав’я). Відповідно до карти посівів 

сільськогосподарських культур Кіровоградської області простежується видова 

бідність медоносної флори (близько 80 % складають посіви соняшнику). Тому мед 

соняшниковий складає 80 %, 7 % − різнотрав’я, 5 % − акацієвий, 5 % − липовий та  

3 % − гречаний. 

Якість досліджуваного меду натурального відповідає чинним нормативно-

правовим актам: масова частка води в межах 18,3±0,5−19,5±0,5 %, масова частка 

відновлюваних цукрів (до безводної речовини) –78,2±0,4−85,04±0,7 %, масова 

частка сахарози (до безводної речовини) – 2,4±0,4−5±0,5 %, діастазне число (до 

безводної речовини) – 7,4±0,3−37,1±0,5 од. Готе, вміст гідроксиметилфурфуролу – 

2,7±0,4−6,4±0,4 мг/кг, кислотність – 18,2±0,4−25,4±0,3 (моль/дм3)/кг.  

Загалом, отримані дані вказують на те, що усі досліджувані проби меду 

натурального різного ботанічного походження, попри їх варіабельність за фізико-

хімічними показниками, належать до першого ґатунку та є придатними для 

подальшої гомогенізації. 

Для покращення якості меду натурального було застосовано германію цитрат, 

що отриманий методами нанотехнології, та проведено порівняльний аналіз його 

впливу на показники якості меду натурального. 

За даними Ковальчук І. І. та ін. додаткове згодовування бджолам з сиропом 

Германію та Селену (II дослідна група 0,5 мг Ge та III – 0,3 мг Ge + 0,2 мг Se) у 

вигляді цитрату зумовлюють вірогідно кращі фізико-хімічні показники меду 

порівняно з контрольною групою [43]. На підставі вище проведених досліджень 

нами були визначені початкові дози додавання германію цитрату до водопою бджіл.  

Втім, мед натуральний у своїй природній формі характеризується надзвичайно 

низьким вмістом води, саме тому невелика кількість бактерій та мікроорганізмів 

можуть вижити в такому середовищі, що має важливе значення для його стійкості 

[122, 123]. Саме тому масова частка води є важливим показником якості та зрілості 

меду. 
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Зокрема, встановлено, що випоювання бджолам водного розчину германію 

цитрату в концентрації 0,2 мг/л підвищувало масову частку води в меді на 1,0 %, а в 

концентрації 0,3 мг/л – на 1,2 %.  

Показник вмісту цукрів, що мають властивості відновників, є важливим 

параметром під час оцінки зрілості меду і аналізується з метою виявлення будь-яких 

його фальсифікацій, а саме, додавання дешевих підсолоджувачів або тривалого 

штучного вигодовування медоносних бджіл сиропами сахарози [124]. У нашому 

досліді будь-які підгодовування бджіл не проводилися, тому результати в дослідних 

групах порівняно з контрольною не різнилися і коливалися в межах 0,05 %. 

Діастазне число є одним із основних показників, що найбільш часто 

використовується для контрольного аналізу якості та натуральності меду. 

Встановлено, що діастазна активність була вищою у другій групі на 4,3 %, а у третій 

– на 5,3 % (р≤0,05) порівняно з контрольною групою, за умови водопою з 

додаванням германію цитрату. 

У наукових працях звертають увагу на те, що зрілий мед має стабільне число 

показника рН та загальної кислотності, що, в свою чергу, є важливими показниками 

якості меду. Його рН є надзвичайно низьким і коливається від 3 до 4,5 [31, 125]. У 

другій та третій дослідних групах у меді виявлене зниження показника загальної 

кислотності на 3,4 (моль/дм3)/кг порівняно з контрольними пробами, а показник рН 

не змінився і становив 3.1. Це свідчить про можливе зниження за відсотковим 

значенням вірогідності ферментативних процесів та погіршення показників якості у 

процесі зберігання меду у разі випоювання германію цитрату.  

Необхідно зазначити, що пролін – основна вільна амінокислота, що 

характеризує якісні показники меду та антиоксидантні властивості [126, 127]. В 

результаті досліджень виявлено підвищення проліну в меді від дослідних груп 

бджолосімей у межах 6 % порівняно з контрольними пробами.  

Крім того, бджолині сім'ї дослідних груп забезпечили істотно більші збори 

меду натурального та спостерігалась вища льотна активність у порівнянні з 

контрольною. 
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Мед, як і інші продукти харчування, може забруднюватися пестицидами, 

важкими металами, бактеріями та радіоактивними матеріалами [128].  

Останніми роками зростають випадки контамінування ксенобіотиками 

продуктів бджільництва. Аналіз небезпечних факторів показав, що найбільше загроз 

надходить не з навколишнього середовища, а від неналежної практики в 

бджільництві [4, 129, 130]. Тому наразі виникає необхідність удосконалення 

контролю за виробництвом меду натурального, а також розробки належних заходів 

для забезпечення його безпечності та якості. 

Як правило, пасічники використовують антибіотики у відносно високих дозах 

для лікування інфекцій або в низьких дозах як «стимулятори росту». Однак згідно з 

положеннями Європейського Співтовариства не існує встановлених Maximum 

Residue Limits (MRL) для антибіотиків у меді. Це означає, що мед, який містить 

залишки антибіотиків, не допускається до реалізації. В Україні, як правило, 

контролюють вміст антибіотиків у пробах меду, що підлягає експорту.  

Впродовж досліджуваного періоду в пробах меду натурального антибіотиків, 

зокрема, тетрацикліну не виявлено, стрептоміцин − у діапазоні 2,0±0,1− 

3,0±0,4 мкг/кг, хлорамфенікол − в межах 0,05±0,03−0,1±0,01 мкг/кг та вміст 

нітрофуранів становив 0,1±0,01−0,5±0,2 мкг/кг. Уміст інших антибактеріальних 

речовин, зокрема, сульфатіазолу в 2017 році виявлено 1,0±0,4 мкг/кг і метронідазолу 

− 0,04±0,03−0,2±0,01 мкг/кг.  

Уміст гексахлорциклогексану (α, β, γ-ізомери) коливався у діапазоні 

0,0016±0,0004−0,0032±0,0003 мкг/кг, а дихлордифенілтрихлорметилетану і його 

метаболітів − 0,0012±0,0001−0,0031±0,0002 мкг/кг. Вміст 137Cs коливався у діапазоні 

4,04±0,2−7,01±0,4 Бк/кг, а 90Sr становив 1,54±0,1−2,77±0,2 Бк/кг. Залишковий вміст 

Плюмбуму − 0,023±0,001−0,185±0,001 мг/кг, а Кадмію в межах 0,0009±0,0002− 

0,0018±0,0003 мг/кг. 

Отже, моніторинг залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у 

бджолиних продуктах допомагає оцінити потенційний ризик цих продуктів для 

здоров'я людини, що є важливими для подальшого виробничого ланцюга. 
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На базі потужності ТОВ «НГК-ТРЕЙД» нами проведено дослідження 

безпечності та якості меду гомогенізованого з охопленням усіх процесів: від 

отримання меду натурального до пакування та зберігання меду натурального 

гомогенізованого. 

Так, завантаження меду натурального та розігрів у саунах потужності 

відбувається при температурі не більше 45±2 °C. При цьому мед з кристалічного 

стану перетворюється в рідкий (сироподібний), що дозволяє проведення подальших 

технологічних операцій − змішування (купажування) й гомогенізацію. При 

здійсненні декристалізації (45±2 °C) обов'язково проводиться контроль за 

температурою нагрівання приміщення за допомогою контрольно–реєстраційних 

приладів. 

Варто зазначити, що підігрівання меду провокує втрату термолабільних та 

ароматичних речовин. У публікації Bodganov, Martin and Lüllmann, 1997 [131] 

наведена інформація, що дана втрата пропорційна до температури та часу 

нагрівання. 

Крім того, ще у 2008 році експериментально було доведено E. Tosi , R. Martinet, 

M. Ortega, H. Lucero, E. Re [132], що зниження активності діастази активніше 

проявляється за більш високих температур. Адже це пов’язано з модифікацією 

ферментативної активності, що спричиняє зміни в структурі молекул ферментів як 

наслідок впливу підігрівання меду за температури вище 60 ºC. 

Збільшення температури понад 45±2 °C провокує збільшення виробництва 

гідрокисметилфурфуролу, інактивації ферментів та зміни кольору, що є показником 

низької якості меду. Це вкрай важливо, коли початкові значення діастазної 

активності є низькі, а гідроксиметилу високі, і після технологічної обробки при 

температурі, що вища за рекомендовану, можливе погіршення якості кінцевого 

продукту при зберіганні [125]. А зниження температури технологічної обробки не 

погіршить якість кінцевого продукту відносно інактивації діастазної активності, 

збільшення гідроксиметилфурфуролу та зміни кольору. Однак такий температурний 

режим сприяє високій в’язкості та швидкій кристалізації [132].  
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Оптимальною температурою гомогенізації меду натурального є саме та, що 

мінімізує погіршення якості та затримує кристалізацію. Так дослідження 

гомогенізації меду натурального проводилися за температури 45±2 °C, і в результаті 

було отримано високоякісний продукт, що за фізико-хімічними показниками 

відповідав вимогам, викладеним у чинному ДСТУ 4497:2005, та якість якого 

протягом двох років не мала погіршень.  

Результати проведених досліджень свідчать про те, що гомогенізація меду 

натурального за чинними технологічними режимами має незначний вплив на 

показники його якості, а саме: масову частку води, масову частку відновлювальних 

цукрів, діастазну активність, вміст гідроксиметилфурфуролу, кислотність та рН. Так 

за кольором гомогенізований мед набув темнішого відтінку, консистенція з щільної 

кристалізованої стала в’язкою.  

У процесі технологічної обробки меду натурального відбулося зниження 

масової частки води на 0,3 % (р≤0,05). Зменшений вміст вологи під дією 

температури в подальшому вплинув на індекс співвідношення глюкози та води, що 

сповільнює швидкість утворення медового кристалу [132]. 

Діастазне число зменшилось на 1,2 од. Готе (р≤0,001), а масова частка сахарози 

на 1,2 %. Отримані дані узгоджуються із даними науковців щодо зниження діастазнї 

активності в процесі зберігання, а саме протягом 1 року за 20±5 °С та протягом 

2 років за 20 °C [133, 134]. 

Щодо вмісту гідроксиметилфурфуролу, то термообробка меду за температури 

45±2 ºC не призводить до значного збільшення цієї сполуки, і вона коливалася в 

межах 0,3 мг/кг. Показник масової частки відновлювальних цукрів знизився на 

0,6 %. Кислотність необробленого меду після гомогенізації знизилась на 

1,4 (моль/дм3)/кг (р≤0,001), що узгоджується з науковими даними щодо зниження 

активності термостабільних ферментів, таких як кисла фосфатаза, глюкозооксидаза 

та каталаза під дією температури [135]. 

У процесі зберігання меду гомогенізованого відбувається зміна його кольору з 

набуттям темнішого відтінку та рівня кристалізації. Через 3 роки зберігання як за 

температури 10±2 °C, так і за 18±2 °C мед розшарувався на фракції − тверду світлу і 
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сиропоподібну темну. Так як мед гомогенізований піддавався технологічним 

впливам, ймовірно, температурний режим спровокував розшарування меду в 

процесі його зберігання. Проте ці проби не мали ознак бродіння та за всіма фізико-

хімічними показниками відповідали чинним вимогам ДСТУ 4497 [68]. Тому 

розшарування меду свідчить про те, що мед гомогенізований не варто зберігати 

більше двох років.   

Кристалізація меду натурального відрізняється від кристалізації меду 

гомогенізованого. Кристали до початку технологічної обробки під малим 

збільшенням мікроскопа представлені у вигляді довгих потовщених ниток, на 

відміну від гомогенізованого меду, кристали якого зламані та тонкі, а в процесі 

зберігання їх структура змінюється і кількість збільшується відповідно до терміну 

зберігання (від 1 до 3 років). 

На основі результатів дослідження встановлено, що дотримання оптимальних 

температур на всіх стадіях технологічної обробки є вкрай важливим параметром, 

якого повинен дотримуватися оператор ринку згідно з чинними нормативними 

документами, адже зміна фізико-хімічних показників технологічно обробленого 

меду, на відміну від необробленого, впливає на термін зберігання кінцевого 

продукту. 

Кожна потужність, де проводиться технологічний процес, у тому числі 

приймання сировини, контролювання її якості, зберігання, перероблення, а також 

пакування, контролювання та транспортування готової продукції, визначення 

критичних точок у технологічному процесі та їх контролювання у відповідності до 

системи НАССР, повинна мати власні розроблені параметри управління 

виробничим процесом з урахуванням науково обґрунтованих критеріїв [49, 52]. 

Отже, вдосконалення дієвої системи контролю за виробництвом меду 

натурального, розробка належних заходів для забезпечення виробництва безпечного 

та якісного гомогенізованого меду є надзвичайно актуальними як для науки, так і 

для практики. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового 

завдання щодо визначення ефективності технологічної обробки (гомогенізації) меду 

натурального за температури 45±2 °C. Встановлено, що гомогенізація дозволяє 

зберегти належну якість меду та поліпшити його споживчі властивості. Доведено, 

що мед гомогенізований придатний до зберігання за температурних режимів 10±2 та 

18±2 °C до двох років. З метою поліпшення окремих показників безпечності та 

якості меду натурального (гомогенізованого та негомогенізованого) доцільно 

випоювати бджолам водний розчин германію цитрату в концентрації 0,3 мг/л. На 

основі гігієнічної оцінки технологічної обробки меду розроблено превентивні 

заходи у вигляді систем самоконтролю, які адаптовані для практичного 

застосування в бджільництві та процедури, засновані на принципах НАССР, на 

потужностях з гомогенізації меду. 

1. Мед натуральний різного ботанічного походження (соняшниковий, липовий, 

акацієвий, гречаний та поліфлорний), зібраний бджолами на пасіках Кіровоградської 

області, за показниками якості відповідав вимогам чинного ДСТУ 4497:2005, 

зокрема, за масовою часткою води, відновлюваних цукрів, сахарози, діастазою 

активністю, кислотністю та вмістом гідроксиметилфурфуролу. 

2. За показниками безпечності мед натуральний з різних медоносів 

Кіровоградської області відповідав вимогам чинних нормативно-правових актів, 

зокрема, за залишковими кількостями антибіотиків (тетрацикліну, стрептоміцину, 

хлорамфеніколу та метронідазолу), нітрофуранів (АОЗ, АМОЗ) і сульфаніламідних 

препаратів (сульфатіазолу); за вмістом хлорорганічних пестицидів 

(гексахлорциклогексану (α, β, γ – ізомерів)), дихлордифенілтрихлор-метилетану і 

його метаболітів; радіоактивних елементів (137Cs і 90Sr) та важких металів 

(Плюмбум, Кадмій). 

3. Випоювання бджолам водного розчину германію цитрату  

в концентрації 0,2 мг/л підвищувало масову частку води в меді на 1,0 %,  

а в концентрації 0,3 мг/л – на 1,2 %, активність діастази – на 0,9 та 1,1 од. Готе, вміст 
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проліну – на 11,2 та 11,9 мг/кг відповідно. Випоювання бджолам розчину германію 

цитрату в концентраціях 0,2 та 0,3 мг/л не впливало на масову частку 

відновлювальних цукрів та величину рН меду і знижувало загальну кислотність на 

3,4 (моль/дм3)/кг. 

4. Застосування водного розчину германію цитрату робочим бджолам  

у концентрації 0,2 та 0,3 мг/л води в період посиленої діяльності (з 9 до 12 години) 

на 45 добу досліду сприяло підвищенню їх льотної активності на 19 та 45 %, а також 

медової продуктивності з однієї вуликової рамки на 13,3 та 20 % відповідно. 

5. Використання розчину германію цитрату в концентрації 0,2 мг/л води для 

напування бджіл сприяло зниженню в меді вмісту Плюмбуму на 1,3 %, а в 

концентрації 0,3 мг/л – на 4,2 %. Германію цитрат у концентраціях 0,2 та 0,3 мг/л 

води не впливав на вміст Кадмію у меді. 

6. Гомогенізація меду натурального поліпшує його споживчі властивості, 

зокрема, колір зі світло-бурштинового до бурштинового, а консистенцію –  

зі щільної кристалізованої до в’язкої. Гомогенізація не впливає на масову частку 

відновлюваних цукрів та вміст гідроксиметилфурфуролу, знижує масову частку 

води на 0,3 %, сахарози – на 1,2 %, діастазну активність – на 1,2 од. Готе, величину 

рН – на 0,6 од. та кислотність – на 1,4 (моль/дм3)/кг у меді. 

7. Зберігання меду гомогенізованого за температури 10±2 та 18±2 °C впродовж 

1 року не впливає на масову частку води в ньому, знижує масову частку 

відновлюваних цукрів на 2,7 та 2,9 %, сахарози – на 1,2 та 1,3 %, діастазну 

активність – на 10,4 та 12,4 %, кислотність – на 1,0 та 7,7 %, а також підвищує вміст 

гідроксиметилфурфуролу на 24,6 та 46,4 % відповідно. 

8. Зберігання меду гомогенізованого за температури 10±2 та 18±2 °C впродовж 

2 років знижує в ньому масову частку води на 0,4 та 0,5 %, масову частку 

відновлюваних цукрів – на 2,8 та 3,5 %, сахарози – на 2,4 та 3,3 %, діастазну 

активність – на 11,4 та 24,9 %, кислотність – на 14,3 та 13,3 %, а також підвищує 

вміст гідроксиметилфурфуролу в 1,9 та 2,2 раза відповідно. 

9. Зберігання меду гомогенізованого за температури 10±2 та 18±2 °C впродовж 

3 років знижує в ньому масову частку води на 1,1 та 0,9 %, масову частку 
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відновлюваних цукрів – на 5,9 та 6,2 %, сахарози – на 2,9 та 3,5 %, діастазну 

активність – на 26,4 та 53,7 %, кислотність – на 17,3 та 22,2 %, а також підвищує 

вміст гідроксиметилфурфуролу в 2,1 та 2,6 раза відповідно. 
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ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

1. Гомогенізацію меду натурального необхідно проводити за температури 

45±2 °C. Зберігати гомогенізований мед рекомендовано за температури  

10±2 та 18±2 °C не більше 2 років. 

2. Для поліпшення показників безпечності та якості меду рекомендовано 

застосовувати пасічникам водний розчин германію цитрату в концентрації 0,3 мг/л 

для випоювання бджолам. 

3. Для розроблення процедур належної виробничої практики та процедур, 

заснованих на принципах НАССР, з метою отримання безпечного та якісного меду 

натурального та меду гомогенізованого відповідно до вимог українських 

нормативно-правових актів та стандартів ЄС необхідно використовувати науково-

практичні рекомендації «Належна практика в бджільництві» та «Підходи до 

розробки процедур виробництва гомогенізованого меду, заснованих на принципах 

НАССР». 
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Додаток А  

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті у наукових фахових виданнях України,  

включених до міжнародних наукометричних баз даних 

1. Якубчак О. М., Коновалова А. В. (Єрмак А. В.) Аналіз законодавчої бази, 

що регулює безпечність і якість меду. Науковий вісник Національного університету 

біоресурсів і природокористування України. Серія: Ветеринарна медицина, якість і 

безпека продукції тваринництва. 2014. Вип. 201. Ч. 1. С. 162–169. (Здобувачем 

проведено аналіз вимог щодо якості та безпечності меду в Україні, ЄС і СОТ та 

підготовлено матеріали до друку). 

2. Якубчак О. М., Єрмак А. В. Якість меду натурального гомогенізованого. 

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування 

України. Серія: Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва. 

2017. Вип. 273. С. 69–75. (Здобувачем проведено порівняння основних показників 

якості меду натурального та меду натурального гомогенізованого, оформлено 

узагальнення результатів та підготовлено матеріали до друку). 

3. Якубчак О. М., Єрмак А. В., Галабурда М. А., Бойко Т. М. Якість меду 

гомогенізованого за різних термінів зберігання. Науковий вісник Національного 

університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Ветеринарна 

медицина, якість і безпека продукції тваринництва. 2018. Вип. 293. С. 128–136. 

(Здобувачем проведено порівняльну оцінку показників якості меду гомогенізованого 

з різним терміном зберігання та підготовлено матеріали до друку). 

4. Якубчак О. М., Єрмак А. В. Вплив германію цитрату на показники якості та 

безпечності меду натурального. Наукові доповіді Національного університету 

біоресурсів і природокористування України. 2019. № 2 (78). URL: 

http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/dopovidi2019.02.019/10998 

(Здобувачем проведено порівняння впливу германію цитрату, яким випоювали у 

різних дозах бджіл, на показники якості меду натурального та підготовлено 

матеріали до друку). 
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5. Єрмак А. В., Якубчак О. М. Якість та безпечність меду натурального різних 

сортів, отриманого в Кіровоградській області. Український часопис ветеринарних 

наук. 2019. Т. 10. № 3 С. 36–42. (Здобувачем проведено порівняння показників якості 

меду натурального різних ботанічних сортів, що надходили в Кіровоградську 

регіональну державну лабораторію ветеринарної медицини впродовж 

2014–2018 рр., та підготовлено матеріали до друку). 

 

Методичні рекомендації 

6. Якубчак О. М., Єрмак А. В., Таран Т. В., Овчаренко О. М. Належна практика 

в бджільництві: науково-практичні рекомендації. К., 2019. 24 с. (Розглянуто, 

затверджено і прийнято до впровадження в практику ветеринарної медицини 

Науково-методичною радою Державної служби України з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів, протокол № 3 від 04.10.19 року. 

Здобувачем вивчено досвід вітчизняних та зарубіжних пасічників та на прикладі 

Swiss control system розроблено рекомендації для практичного застосування в 

бджільництві та підготовлено матеріал до друку). 

7. Якубчак О. М., Єрмак А. В., Гайденко С. В., Овчаренко О. М., 

Кудрявченко О. П. Підходи до розробки процедур виробництва гомогенізованого 

меду, заснованих на принципах НАССР: науково-практичні рекомендації. К., 2019. 

31 с. (Розглянуто, затверджено і прийнято до впровадження в практику 

ветеринарної медицини Науково-методичною радою Державної служби України з 

питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, протокол № 3 від 

04.10.19 року. Здобувачем розроблено на прикладі потужності ТОВ «НГК-ТРЕЙД» 

належну виробничу практику (GMP) послідовного виробництва гомогенізованого 

меду, відповідно до чинного нормативного документа та підготовлено матеріал до 

друку). 

 

Тези наукових доповідей 

8. Єрмак А. В. Якість експортованого меду гомогенізованого. Сучасні тенденції 

проведення лабораторних досліджень у ветеринарній медицині: Всеукраїнський 
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науковий семінар, присвячений 20-річчю заснування кафедри паразитології та 

ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії, 

м. Полтава, 19 травня 2015 року: тези доповіді. Полтава, 2015. С. 109–111. 

(Здобувачем проведено дослідження показників якості експортованого 

гомогенізованого меду та підготовлено матеріали до друку). 

9. Єрмак А. В., Якубчак О. М. Визначення змін водної активності 

гомогенізованого меду. Проблеми ветеринарної медицини та якості і безпеки 

продукції тваринництва: XV Міжнародна науково-практична конференція 

професорсько-викладацького складу та аспірантів, м. Київ, 19–20 травня  

2016 року: тези доповіді. К., 2016. С. 35. (Здобувачем проведено дослідження водної 

активності гомогенізованого меду та проаналізовано її зміни, підготовлено 

матеріали до друку). 

10. Єрмак А. В., Якубчак О. М. Вплив гомогенізації меду на показники його 

якості та безпечності. Актуальні проблеми ветеринарної медицини:  

ХVI Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького 

складу, аспірантів і студентів, м. Київ, 19–20 квітня 2017 року: тези доповіді.  

К., 2017. С. 57–58. (Здобувачем проведено порівняльний аналіз показників 

безпечності та якості меду натурального та меду натурального гомогенізованого, 

узагальнено результати і підготовлено матеріали до друку). 
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Додаток Г 

Ф/П-10/03 Опис готової продукції  

Показники Норми згідно НД 

Позначення та назва нормативних 

документів відповідно яких вироблений 

продукт 

1 2 3 

1. Офіційна назва продукту     Мед натуральний гомогенізований ДСТУ 4497:2005 [68]; 

технологічна інструкція по переробці 

меду ТОВ «НГК-ТРЕЙД»; 

у випадку експортування меду потрібно 

виконувати вимоги країни-імпортера, 

якщо вони не нижчі за національні 

2. Сировина, що використовується 

для  виробництва 

Мед натуральний монофлорний та поліфлорний Мед від постачальників (фізичні особи, 

фермерські господарства, приватні 

підприємці тощо) повинен відповідати 

всім вимогам ДСТУ 4497:2005 [68] 

3. Склад продукту Мед натуральний  [68]  

4. Основні технологічні процеси, що 

застосовуються 

Приймання меду, розігрівання, купаж, фільтрація, 

перекачування меду в гомогенізатор, гомогенізація, 

фасування, зберігання, відвантаження, транспортування 

Технологічна інструкція по переробці 

меду ТОВ «НГК-ТРЕЙД» 

5. Основні характеристики продукту (органолептичні, хімічні, біологічні та фізичні )  

 

 

[66, 68] 

5.1. Органолептичні показники 

 

Колір Безколірний, білий, світло-жовтий, жовтий, темно- жовтий, 

темний з різними відтінками 

Смак  Солодкий, ніжний, приємний, терпкий, подразнює слизову 

оболонку ротової порожнини, без сторонніх присмаків  

Аромат Специфічний, приємний, слабкий, сильний, ніжний, без 

сторонніх запахів  
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Продовження додатку Г 

1 2 3 

Консистенція  Рідка, в’язка, дуже в’язка, щільна   

Кристалізація Від дрібнозернистої до крупнозернистої 

Ознаки бродіння (закисання) Не дозволені 

Механічні домішки Не дозволені 

Примітка Для меду з каштану, тютюну дозволено гіркуватий присмак. 

У квітковому меді з домішками паді дозволено гіркуватий 

або кислуватий присмак.  

5.2. Фізико-хімічні показники  

 

 

 

 

 

 

[68]; 

Видовий склад пилкових зерен, %, не 

менше   
10,0 

Масова частка води, %,  не 

більше  
21,0 

Масова частка відновлювальних 

сахарів (до безводної речовини), %, 

не менше  

70,0  

Масова частка сахарози (до 

безводної речовини), %,  не 

більше  

5,0 

Діастазне число (до безводної 

речовини), од. Готе, не менше  
10,0 (для акації – не менше 5) 

Вміст гідроксиметилфурфуролу 

(ГМФ), мг на 1 кг, не більше  
25,0 

Кислотність, міліеквіваленти 

гідроокису натрію (0,1 моль/дм3) на 

1 кг, не більше  

50,0 

Вміст проліну, мг на 1 кг,  не 

менше  
300 

Електропровідність, мС/см  0,2—1,0 

Якісна реакція на наявність паді  Негативна або молочно-біла каламуть  
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Продовження додатку Г 

1 2 3 

5.3. Токсичні елементи,  [137] 

Масова доля свинцю, мг/кг  Не більше 1,0 

Масова доля кадмію, мг/к,  Не більше 0,05 

Масова доля миш’яку, мг/кг Не більше 0,5 

5.4. Пестициди [64] 

ГХЦГ (альфа-ізомер), мг/кг Не більше 0,005 

ГХЦГ (бета-ізомер), мг/кг Не більше 0,005 

ГХЦГ (бета-ізомер), мг/кг Не більше 0,005 

4,4-ДДТ, мг/кг Не більше 0,005 

4,4-ДДЕ, мг/кг Не більше 0,005 

4,4-ДДД, мг/кг Не більше 0,005 

Базудин, мг/кг Не допускається 

Карбофос, мг/кг Не допускається 

Метафос, мг/кг Не допускається 

Гептахлор, мг/кг Не допускається 

Кумафос, мг/кг Не більше 0,1 

Амітраз, мг/кг Не більше 0,2 

5.7. Антибіотики  План державного моніторингу залишків 

ветеринарних препаратів та 

забруднювачів у живих тваринах і 

необроблених харчових продуктах 

тваринного походження. 

 

[139] 

Нітрофуран АМОЗ, мкг/кг Не допускається (<0,6) 

Нітрофуран АОЗ, мкг/кг Не допускається (<0,4) 

Сульфатіазол, мкг/кг Не допускається (<3,0) 

Сульфагуанідин, мкг/кг Не допускається (<7,0) 

Сульфаніламід, мкг/кг Не допускається (<7,0) 

Сульфадіазин, мкг/кг Не допускається (<7,0) 

Сульфамеразин, мкг/кг Не допускається (<7,0) 

Сульфаметазин, мкг/кг Не допускається (<7,0) 

Сульфаметоксипірідазин, мкг/кг Не допускається (<7,0) 

Сульфаметоксозол, мкг/кг Не допускається (<7,0) 

Сульфадиметоксин, мкг/кг Не допускається (<7,0) 

Сульфахлорперазин, мкг/кг Не допускається (<7,0) 
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Продовження додатку Г 

1 2 3 

Тетрациклін, мкг/кг Не допускається (<5,0)  

Оксітетрациклін, мкг/кг Не допускається (<5,0) 

Хлортетрациклін, мкг/кг  Не допускається 

Доксіциклін, мкг/кг Не допускається 

Хлорамфенікол, мкг/кг Не більше 0,30 

5.8. Радіонукліди [138] 
137Cs, Бк/кг Не більше 100 
90Sr, Бк/кг Не більше 20 

6. Умови зберігання  При температурі не вище 25ºС [68] 

7. Термін зберігання  Не більше 2 років від дати збирання меду 

8. Первинна упаковка Діжки, виготовлені з металу з харчовим покриттям 

всередині, дозволені МОЗ України для використання у 

харчовій промисловості ємністю 200 л, вага нетто –  

295-300 кг  

9. Упаковка для транспортування  Діжки, виготовлені з металу з харчовим покриттям 

всередині, дозволені МОЗ України для використання у 

харчовій промисловості ємністю 200 л, вага нетто –  

295-300 кг  

10. Вимоги до маркування 

 

На бочки маркування наносять наклеюванням ярлика чи 

нанесенням чіткого відбитку трафаретом. 

Маркування повинно містити таку інформацію: 

— адресу підприємства-відправника, назву та товарний знак; 

— назву продукту; 

— рік збору меду; 

— дату пакування; 

— маcу нетто пакувальної одиниці; 

— термін придатності до споживання;  

— позначення стандарту. 
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Продовження додатку Г 

1 2 3 

11. Вимоги до транспортування 

продукту 

Транспортують всіма видами транспорту в критих 

транспортних засобах згідно з правилами перевезення 

вантажів, які чинні для даного виду транспорту, при 

допустимій температурі зовнішнього середовища 

 

12. Установлений спосіб 

використання (споживання) 

Для безпосереднього вживання в їжу та після промислового 

переробляння 

13. Спосіб реалізації (продажу) Оптові поставки для промислового переробляння 

14. Потенційні споживачі Для широкого кола споживачів 

15. Особливі застереження  
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Додаток Д 

Ф/П-10/07 Ідентифікація небезпечних факторів і визначення прийнятних рівнів 

Н
о
м

ер
 т

а 
н

аз
в
а 

ет
ап

у
 

те
х
н

о
л
о
гі

ч
н

о
го

 п
р
о
ц

ес
у
 

Небезпечний 

фактор 
 

Обґрунтування 
потрапляння/причина 

виникнення 

небезпечного фактору 

Ін
ф

о
р
м

ац
ій

н
е 

д
ж

ер
ел

о
 Оцінка ступеню ризику 

/суттєвості 
небезпечного фактору 

К
о
н

тр
о
л
ьн

о
-з

ап
о
б
іж

н
і 

за
х
о
д
и

 (
д
о
к
у
м

ен
т 

в
 

я
к
о
м

у
 з

аз
н

ач
ен

і 

за
х
о
д
и

) 

Аранжування заходів 

управління за допомогою «Дерева 
прийняття рішень» 

(L
) 

й
м

о
в
ір

н
іс

ть
 

в
и

н
и

к
н

ен
н

я 

(S
) 

се
р
й

о
зн

іс
ть

 

в
п

л
и

в
у

 

(R
) 

- 
ст

у
п

ін
ь
 

р
и

зи
к
у

 R
=

L
 x

 S
 

С
у
тт

єв
іс

ть
 

н
еб

ез
п

еч
н

о
го

 

ф
ак

то
р
у

 

 

В1 
В2 

В2 
 

В3 
 

В4 
 

В5 
ККТ/ 

ПП 

 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1
.Т

р
ан

сп
о

р
ту

в
ан

н
я 

м
ед

у
 в

ід
 п

о
ст

ач
ал

ь
н

и
к
а 

н
а 

п
о
ту

ж
н

іс
ть

 

Б – загальна 

бактеріологічна 

забрудненість, в 
т.ч. патогенні 

мікроорганізми – 

не допускається  

При порушенні 

санітарно-гігієнічних 

вимог під час 
транспортування меду 

[114] 1 2 2 

Н
/С

 

Дотримання  

ПП-10  

Ні - -   ПП 

Х – підвищений 
вміст хімічних 

забруднювачів 

При порушенні 
санітарно-гігієнічних 

вимог під час 

транспортування меду 
(наявність сторонніх 

речовин в 

автотранспорті – миючі, 
дезінфікуючі засоби 

тощо) 

[114] 1 
 

 

 

2 2 

Н
/С

 

Дотримання 
 ПП-10  

Ні - -   ПП 

Ф – пил, комахи 

тощо – не 
допускається 

При порушенні 

санітарно-гігієнічних 
вимог під час 

транспортування меду 

[114] 1 2 2 
Н

/С
 

Дотримання  

ПП-10  

Ні - -   ПП 

  



155 
 

Продовження додатку Д 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2
.П

р
и

й
м

ан
н

я 
м

ед
у
 т

а 
й

о
го

 в
и

в
ан

та
ж

ен
н

я
 

Б – збудники 

Американського 
гнильцю бджіл, 

Європейського 

гнильцю бджіл, 
варроатозу, 

нозематозу та ін. 

інфекційних, 

інвазійних 
захворювань бджіл 

– не допускаються 

Походження меду з 

пасік, 
неблагополучних 

щодо інфекційних та 

інвазійних хвороб 

[114] 1 3 3 

Н
/С

 

Перевірка у 

постачальника меду 
наступних документів: 

- ветеринарно-

санітарного паспорту 
на пасіку; 

- довідки з сільської 

(міської) Ради про 

наявність бджолосімей 
у господарстві; 

- ТТН; 

- особистої медичної 
книжки у водія; 

- дорожній лист з 

відміткою про 
проведення дезінфекції 

або будь-яка ін. 

інформація на 

паперових носіях (акт, 
протокол, журнал) 

щодо санітарної 

обробки транспортного 
засобу. 

 

 

      

Х – вміст ГМФ, мг 
на 1 кг, не більше – 

25; 

залишкові кількості 

токсичних 
елементів, мг/кг – 

не більше: 

Свинець – 1,0, 
Кадмій – 0,05, 

Миш’як – 0,5; 

пестицидів, мг/кг, 
не більше: 

ГХЦГ (альфа-

ізомер) – 0,005, 

ГХЦГ (бета-ізомер) 
– 0,005, 

ГХЦГ (бета-

ізомер) – 0,005, 

Можуть не 
дотримуватися вимоги 

під час контролю: 

- за застосуванням 

ветеринарних 
препаратів для 

лікування бджіл; 

- при застосуванні 
пестицидів; 

- погіршенні 

екологічних умов 

[32, 

69, 

73, 

137, 

138, 

139] 
 
 

1 3 3 

Н
/С

 

Так Ні -   ПП 
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Продовження додатку Д 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 4,4-ДДТ – 0,005, 
4,4-ДДЕ – 0,005, 

4,4-ДДД – 0,005, 

Базудин – не 

допускається, 
Карбофос – не 

допускається, 

Метафос – не 
допускається, 

Гептахлор – не 

допускається, 
Кумафос – не 

більше –  0,1, 

Амітраз – не 

більше – 0,2; 
антибіотики, 

мкг/кг, не 

допускається: 
Нітрофуран АМОЗ 

– не допускається 

(<0,6), 

Нітрофуран АОЗ – 
не допускається 

(<0,3), 

Сульфатіазол –  не 
допускається 

(<3,0), 

Сульфагуанідин – 
не допускається 

(<6,0), 

Сульфаніламід – не 

допускається 
(<6,0), 

     

 

Дотримання – ПП-08  
Наявність експертних 

висновків з 

акредитованих 

лабораторій з виконання 
Плану державного 

моніторингу 

забруднювачів у живих 
тваринах. 

 

ПП-09 
 

Журнал вхідного 

контролю продукції 

бджільництва, що 
надходить на  

 

 
АКТ вибраковування 

продукції бджільництва,  

непридатної для 

промислової переробки. 
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Продовження додатку Д 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Сульфадіазин – не 

допускається 

(<6,0), 
Сульфамеразин – 

не допускається 

(<6,0), 

Сульфаметазин – 
не допускається 

(<6,0), 

Сульфаметоксипірі
дазин – не 

допускається 

(<6,0), 
Сульфаметоксозол 

– не допускається 

(<6,0), 

Сульфадиметоксин 
– не допускається 

(<6,0), 

Сульфахлорперази
н - не допускається 

(<6,0), 

Тетрациклін – не 
допускається 

(<10,0), 

Оксітетрациклін – 

не допускається 
(<10,0), 

Хлортетрациклін – 

не допускається, 
Доксіциклін – не 

допускається; 
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Продовження додатку Д 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Радіонукліди, 

Бк/кг: 
137Cs –не більше 

100;  
90Sr – не більше 20 

     

 

       

3
. 

З
б
ер

іг
ан

н
я
 м

ед
у
 

Б – підвищення 
дріжджових клітин 

– не допускається 

(при ознаках 

бродіння та 
закисання) 

При підвищеній 
температурі зберігання 

та підвищеній масовій 

частці води в меді 

[47, 
68] 

1 3 3 

Н
/С

 

Дотримання  
ПП-09  

Ні - -   ПП 

Х – відсутній - - - - - - - - - -   - 

Ф – відсутній - - - - - - - - - -   - 

4
. 

 О
ч
и

щ
ен

н
я 

та
 в

и
су

ш
у

в
ан

н
я 

та
р
и

 

зз
о

в
н

і 
в
 я

к
ій

 п
р

и
й

м
аю

ть
 м

ед
 

Б – загальна 

бактеріологічна 
забрудненість, в 

т.ч. патогенними 

мікроорганізмами – 

не допускається 

Під час миття питною 

водою, яка не 
відповідає вимогам НД 

[140] 1 2 2 

Н
/С

 

Дотримання 

 ПП-03  

Так Так Та

к 

  ККТ 

Х – попадання на 

тару  

забруднювачів з 

води питної 

Під час миття питною 

водою, яка не 

відповідає вимогам НД 

[47, 

130, 

140] 

1 2 2 

Н
/С

 

Дотримання 

 ПП-04  

 

Дотримання  
ПП-03  

Ні - -   ПП 

Ф – залишки пилу, 

піску тощо – не 
допускається 

Під час неякісного 

миття 

[114] 1 2 2 

Н
/С

 

 Ні - -   ПП 
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Продовження додатку Д 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

5
. 

 Д
ек

р
и

ст
ал

із
ац

ія
 в

 к
ам

ер
і 

Б – відсутній - - - - - - -       

Х – ГМФ – не 
більше 25 мг/кг 

При недотриманні 
технології переробки 

меду (перегрівання  

вище 42ºС в камері 
розігріву) 

[47, 
68] 

2 3 6 

Н
/С

 Дотримання 
технологічної інструкції 

виробництва меду 

натурального 
гомогенізованого. 

Дотримання  

ПП-09. 
Журнал контролю 

температури в камері 

розігріву меду (ПП-09). 

Акти відбору зразків 
меду, експертні 

висновки з 

акредитованих 
лабораторій щодо 

проведення досліджень 

на вміст 
гідроксиметилфурфуро-

лу (за необхідності). 

Журнал проведення 

досліджень на 
гідроксиметилфурфурол 

– виробнича 

лабораторія. 

      

Ф – відсутній - - - - - - -       
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Продовження додатку Д 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

6
. 

П
ер

ек
ач

у
в
ан

н
я
 

м
ед

у
 в

 к
у
п

аж
н

у
 

єм
н

іс
ть

 

Б – біологічний  - - - - - - - - - -   - 

Х – попадання на 
обладнання 

миючих та 

дезінфікуючих 
засобів – не 

допускається 

Недотримання вимог 
щодо миття та 

дезінфекції 

обладнання 

[114] 1 2 2 

Н
/С

 

Дотримання ПП-04  
 

Ні - -   ПП 

Ф – відсутній - - - - - - - - - -   - 

7
. 

 З
м

іш
у
в
ан

н
я
 (

к
у
п

аж
у
в
ан

н
я
) 

м
ед

у
 

Б – патогенна та 

умовно-патогенна 

мікрофлора 

При недотриманні  

гігієни персоналом 

[114] 1 2 2 

Н
/С

 

Дотримання ПП-05  Ні - -   ПП 

Х – ГМФ – не 

більше 25 мг/кг 

Недотримання ТІ з 

виробництва меду  

[47, 

68, 

114] 

 
 

2 3 6 

Н
/С

 

Дотримання ПП-04  

 

Так Так Так   ККТ 

Ф – попадання 

сторонніх 
предметів від 

персоналу 

При недотриманні 

вимог щодо гігієни 
персоналу 

[114] 1 2 2 2 Дотримання ПП-05  Ні - -   ПП 

8
. 

Ф
іл

ь
тр

ац
ія

 

м
ед

у
 

Б – біологічний  - - - - - - - - - -   - 

Х – попадання на 
обладнання 

миючих та 

дезінфікуючих 
засобів – не 

допускається 

Недотримання вимог 
щодо миття та 

дезінфекції 

обладнання 

[114] 1 2 2 

Н
/С

 

Дотримання ПП-04  
 

Ні - -   ПП 
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Продовження додатку Д 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Ф – мертві бджоли 

та їх частинки, 

личинки бджіл, 
шматочки 

стільників, зола, 

пил, пісок, солома, 

волосся, рослинні 
волокна, частинки 

мінеральних 

речовин, металу – 
не допускається. 

При використанні сит, 

які не відповідають 

вимогам НД (ячейки 
більші ніж: 

у крупного сита – 

1.8х0,7; 

у дрібного сита – 
0,2х0,12) 

 

[47] 

1 2 2 

Н
/С

 

Дотримання ТІ з 

виробництво меду. 

Ні - -   ПП 

9
. 

П
ер

ек
ач

у
в
ан

н
я
 м

ед
у
 в

 

н
ак

о
п

и
ч

у
в
ал

ьн
і 

єм
н

о
ст

і Б – біологічний  - - - - - - - - - -   - 

Х – попадання на 

обладнання 
миючих та 

дезінфікуючих 

засобів – не 

допускається. 

Недотримання вимог 

щодо миття та 
дезінфекції 

обладнання 

[114] 1 2 2 

Н
/С

 

Дотримання ПП-04  

 

Ні - -   ПП 

Ф – відсутній - - - - - - - - - -   - 

1
0
. 
Г

о
м

о
ге

н
із

ац
ія

 

м
ед

у
 

Б – відсутній - - - - - - - - - -   - 

Х – попадання на 

обладнання 
миючих та 

дезінфікуючих 

засобів – не 
допускається. 

Недотримання вимог 

щодо миття та 
дезінфекції 

обладнання 

 

[114] 1 2 2 

Н
/С

 

Дотримання ПП-04  

 

Ні - -   ПП 
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Продовження додатку Д 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Х – ГМФ – не 

більше 25 мг/кг та 

інші забруднювачі 
(токсичні елементи, 

пестициди, 

антибіотики, 

радіонукліди тощо) 
– вище допустимих 

рівнів – при 

недостатній 
гомогенізації меду 

до однорідного 

стану 

При недотриманні 

технології переробки 

меду (температура 
меду вище 42ºС та 

недостатнє 

змішування) 

[47, 

114] 

 

2 3 6 

Н
/С

 

Дотримання ПП-09, 

Проведення досліджень 

на: 
- вміст ГМФ; 

- однорідність меду в 

гомогенізаторі 

(електропровідність, 
масова частка води, рН) 

у виробничій та при 

необхідності в 
акредитованій лаб. 

Журнал контролю 

температури та часу 
гомогенізації меду. 

Журнал реєстрації 

якості гомогенізації 

(однорідності ) маси 
меду в гомогенізаторі. 

Так Так Так   ККТ 

Ф - відсутній - - - - - - - - - -   - 

1
1

. 
П

ід
го

то
в
к
а 

та
р

и
 

Б – загальна 

бактеріологічна 

забрудненість, в 

т.ч. патогенними 
мікроорганізмами – 

не допускається 

Під час миття питною 

водою, яка не 

відповідає вимогам НД 

[114, 

140] 

1 2 2 

Н
/С

 

Дотримання ПП-04  

 

Ні - -   ПП 

Х – попадання на 
тару миючих 

засобів – не 

допускається,  

а також 
забруднювачів з 

питної води  

Недотримання вимог 
щодо миття тари. 

 

Під час миття  питною 

водою, яка не 
відповідає вимогам НД 

 

[47, 
114, 

140] 

 

1 2 2 

Н
/С

 

 Ні - -   ПП 
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Продовження додатку Д 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Ф – залишки меду, 

мертві бджоли та їх 

частинки, личинки 
бджіл, шматочки 

стільників, зола, 

пил, пісок тощо – 

не допускається 

Під час неякісного 

миття зворотної тари 

[114]  2 2 

Н
/С

 

 Ні - -   ПП 

1
2
. 

Ф
ас

у
в
ан

н
я 

м
ед

у
 Б – відсутній - - - - - - - - - -   - 

Х – попадання на 

обладнання 

миючих та 
дезінфікуючих 

засобів з 

обладнання – не 
допускається 

Недотримання вимог 

щодо миття тари 

 
 

[114] 1 2 2 

Н
/С

 

Дотримання ПП-04  

 

Ні - -   ПП 

Ф – відсутній - - - - - - - - - -   - 

1
3

. 
З

б
ер

іг
ан

н
я
 м

ед
у
 Б – підвищення 

дріжджових клітин 

– не допускається 
(при ознаках 

бродіння та 

закисання) 

При підвищеній 

температурі зберігання 

та підвищеній масовій 
частці води в меді 

 

[47, 

68]  

1 2 2 

Н
/С

 

Дотримання ПП-09  Ні - -   ПП 

Х – відсутній - - - - - - - - - -   - 

Ф – відсутній - - - - - - - - - -   - 

 Б – відсутній - - - - - - - - - -   - 

  



164 
 

Продовження додатку Д 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1
4

. 
 К

о
н

тр
о
л
ь 

р
о
зф

ас
о
в
ан

о
ї 

п
ар

ті
ї 

з 

та
р
и

(б
о
ч

к
и

) 

Х – вміст ГМФ, мг 

на 1 кг, не більше – 

25; 
залишкові кількості 

токсичних 

елементів, 

пестицидів, 
антибіотиків, 

радіонуклідів –  

не більше, ніж це 
визначено у 

нормативних 

документах 

 

Перевищення вмісту 

забруднювачів 

можливе при 
недотриманні 

технології 

виробництва меду 

натурального 
гомогенізованого 

[47, 

64, 

68, 

137, 

138, 

139] 
 

 

 
 

1 3 3 

Н
/С

 

Дотримання програми 

лабораторного 

контролю (ПП-09), в 
тому числі вимог НД. 

Наявність експертних 

висновків з 

акредитованих 
лабораторій та 

результати досліджень 

виробничої лабораторії. 
Журнали проведення 

досліджень у 

виробничій лабораторії 
 

Так Ні- -   ПП 

 Ф – механічні 

домішки – не 

дозволено 

При недотриманні 

технології 

виробництва меду 

натурального 
гомогенізованого 

    

 

       

 


