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Актуальність обраної теми. Підвищення конкурентоспроможності 

операторів ринку з виробництва харчових продуктів є важливим чинником 

розвитку економіки України та підвищення рівня життя споживачів. 

Здійснення ризик-орієнтованого контролю за показниками безпечності та 

якості м’ясних консервів вимагає від операторів ринку дотримання належних 

санітарно-гігієнічних вимог за їх виробництва та довготривалого зберігання. 

Сучасна система державного контролю не має можливості за короткі 

терміни часу визначити біологічну цінність та токсичність харчового 

продукту, що надзвичайно важливо під час введення в обіг консервів м’ясних. 

Тому наразі виникає необхідність у використанні адекватних експрес-методів 

комплексної оцінки біологічної цінності та токсичності харчового продукту. 

Тому розробка комплексної системи ризик-орієнтованого встановлення 

гігієнічного критерію технологічного процесу за вмістом термофільної 

мікрофлори і модифікований метод визначення біологічної цінності та 

токсичності консервів м’ясних з яловичини є надзвичайно актуальною у 

м’ясопереробній галузі нашої держави. 

У зв’язку з актуальністю даної тематики метою дисертаційної роботи 

було дати санітарно-гігієнічну оцінку консервів м’ясних з яловичини у 

металічній тарі за тривалого зберігання та встановити ризик-орієнтовані 

критерії їх безпечності та якості. 

Наукова новизна одержаних результатів. Здобувачем вперше 

теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено необхідність 

використання додаткового гігієнічного критерію технологічного процесу 

консервів м’ясних з яловичини у процесі довготривалого зберігання за 

кількістю термофільних аеробних і факультативно-анаеробних 

мікроорганізмів. Запропоновано модифікацію експрес-методу визначення 

біологічної цінності та токсичності консервів м’ясних, який дозволяє 

здійснювати диференційований підхід до обліку клітин тест-культури.  

Здобувачем Хомутенко В. І. доведено, що за тривалого зберігання 

консервів м’ясних з яловичини вміст важких металів, зокрема, кадмію, ртуті 

та цинку досягає верхньої межі максимально допустимих рівнів, а вміст олова 

в консервах окремих виробників її перевищував. Під час тривалого зберігання 



консервів м’ясних із яловичини було виявлено ріст поодиноких колоній 

пліснявих грибів, наявність спороутворюючих мезофільних аеробних і 

факультативно анаеробних мікроорганізмів (Вacillus subtilis), мезофільних 

аеробних і факультативно анаеробних мікроорганізмів, а з патогенних видів – 

S. aureus, що вказувало на порушення умов промислової стерильності. На 

підставі результатів дослідження встановлено, що під час зберігання консервів 

м’ясних з яловичини у металевій тарі є необхідність встановлення 

відповідності вмісту банок на предмет асортиментної фальсифікації із 

застосуванням мікроструктурного аналізу. 

Наукова новизна здобувача підтверджена Патентом України на корисну 

модель «Спосіб оцінки токсичності м’ясних консервів» (№110534, 2014 р.). 

Крім цього, актуальність обраної теми дисертаційної роботи 

Хомутенко В. І. підтверджується частиною науково-дослідної ініціативної 

тематики кафедри ветеринарної гігієни імені професора А. К. Скороходька 

Національного університету біоресурсів і природокористування України та 

УкрНДІНанобіотехнологій «Аналіз ринку виробництва та факторів, які 

впливають на термін зберігання консервів м’ясних» (номер державної 

реєстрації 0115U003295, 2015 р.). 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій. Дисертаційна робота Хомутенко В. І. базується на фактичному 

матеріалі, який отримано в результаті методично правильно проведених 

наукових досліджень, а отримані їх результати були статистично значущими. 

Наукові положення, висновки, практичні рекомендації здобувача 

обґрунтовані, відповідають високу методичну рівню поставлених 

експериментальних досліджень за логічністю й послідовністю їх виконання, 

відповідністю методів досліджень до поставленої мети і завдання та високим 

статистично значущим отриманих результатів.  

Матеріали дисертаційної роботи апробовані і отримали позитивну 

оцінку на наукових конференціях різного рівня: Міжнародних науково-

практичних конференціях 2015, 2016, 2019 рр., Всеукраїнських науково-

практичних конференціях 2018, 2919 рр. 

Основні положення дисертації і результати досліджень викладені в 

необхідному обсязі у 13 наукових працях, з них: 2 статті у наукових фахових 

виданнях України, 4 статті у наукових фахових виданнях України, які 

включені до міжнародних наукометричних баз даних, 1 патент на корисну 

модель, 2 науково-методичні рекомендації, 5 тез наукових доповідей. 

Наразі можна відмітити, що результати досліджень достатньо висвітлені 

в наукових працях, і вказують на наукову новизну та практичне застосування 

цих даних на практиці ветеринарної медицини. 

Достовірність наукових досліджень. У дисертаційній роботі 

теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено необхідність 

дослідження консервів м’ясних з яловичини за довготривалого зберігання 



шляхом встановлення гігієнічного критерію технологічного процесу за 

кількістю термофільної мікрофлори, визначення біологічної цінності та 

токсичності консервів м’ясних розробленим запатентованим модифікованим 

методом. Здобувачем проведені мікроструктурні дослідження консервів 

м’ясних, що дали можливість достовірно визначити їх склад. 

Здобувачем встановлені невідповідності у консервах м’ясних з 

яловичини таких виробників, а саме: № 1 – відсутність позначки «UA»; №№ 

2, 3 – не стійке до спирту маркування на етикетці; № 6 – відсутнє розділення 

між партією і асортиментним номером, не вказано сорт, №№ 7, 9 – на етикетці 

помилки у позначці ДСТУ, дата стиралася, код країни виробника 

розташований не після номера заводу-виробника, не розділено партію і 

асортиментний номер; № 8 – не вказано сорт. Проте, на консервах м’ясних з 

яловичини виробників №№ 4, 5 та контроль маркування відповідало чинним 

вимогам. За проведення органолептичної оцінки консервів м’ясних з 

яловичини здобувачем встановлено не відповідність відповідно до вимог 

ДСТУ 4450 у зразках виробників: №№ 4, 8 – за зовнішнім виглядом; №№ 1, 5 

– за зовнішнім виглядом та консистенцією; №№ 2, 3, 6 – зовнішнім виглядом, 

консистенцією і кольором м’яса, окрім №№ 7, 9, які не мали органолептичних 

вад. 

Здобувачем встановлено, що під час дослідження фізико-хімічних 

показників консервів м’ясних з яловичини встановлено, що масова частка 

м’яса з жиром у консервах контролю та пробах № 4 і № 8 відповідала чинним 

нормам, а у інших досліджуваних зразках консервів масова частка м’яса з 

жиром була вірогідно підвищена, особливо у пробах № 5 – у 1,33 раза 

(р≤0,001), № 3 – у 1,31 раза (р≤0,001), № 2 – у 1,26 раза (р≤0,01), порівняно з 

контролем. Масова частка жиру в консервах м’ясних у контролі була в межах 

норми (16,5±0,13%). Значне вірогідне збільшення вмісту жиру виявлене у 

досліджуваних пробах: № 1 – у 1,81 раза (р≤0,001), що на 12,9 % вище, 

порівняно з нормативним показником; № 2 – у 1,39 раза (р<0,001), № 5 – у 1,35 

раза (р<0,001), № 6 – у 1,16 раза (р≤0,001), № 8 – у 1,09 раза (р≤0,001), 

порівняно з контролем, що свідчить про недотримання технологічного 

процесу під час виробництва м’ясних консервів. У зразках консервів 

виробників №№ 2, 3 – вміст масової частки натрію хлориду перевищували 

нормативні вимоги.  

Здобувачем за дослідження вмісту токсичних елементів було 

встановлено у м’ясних консервах: виробників №№ 1–5 наявність допустимих 

рівнів вмісту токсичних елементів Плюмбуму, Кадмію, Арсену, Гідраргіруму, 

Купруму, Цинку, Олова, які відповідали нормативним показникам, за 

винятком консервів виробника № 7, де вміст олова перевищував, а вміст 

Кадмію, Арсену та Цинку був на межі максимально допустимих рівнів.  

За дослідження термофільних спороутворюючих аеробних і 

факультативно-анаеробних мікроорганізмів свідчить про те, що, окрім 



контролю, консервів виробників №№ 1, 4, 5 вони були виявлені у м’ясних 

консервах усіх інших виробників (від 10 до 50 КУО/г); через 2 роки зберігання 

їх кількість збільшилася, порівняно з початковими значеннями, у 5–11 разів. 

Здобувачем модифіковано експрес-метод визначення загальної токсичності 

консервів м’ясних з використанням тест культури Tetrachymena pyriformis, 

який полягає у диференційованому фарбуванні живих і загиблих інфузорій, 

що дозволяє з високою точністю обліковувати їх кількість у полі зору 

мікроскопа. За проведеними дослідженнями консерви м’ясні з яловичини 

виробників №№ 6–9 мали найнижчу відносну біологічну цінність – від 66,13 

до 68,09 %, а консерви виробників № 1 та № 3, відповідно, 78,69 та 78,38 %. 

Дослідженнями здобувача проведено мікроструктурний аналіз 

консервів м’ясних з яловичини та встановлено, що у зразках консервів деяких 

виробників було виявлено рослинні компоненти; крохмалеподібні включення; 

волокнисту сполучної тканини; домішок фрагментів окістя, фрагментів сої, 

фрагментів крохмалю, що не заявлено в рецептурі.  
Отримані результати досліджень Хомутенко В. І. є статистично 

значущими, що підтверджується цифровими даними, їх статистичною 

обробкою, аналізом та обговоренням. 

Обсяг і структура роботи та її методичний рівень.  

Дисертаційна робота викладена на 153 сторінках комп’ютерного тексту, 

складається зі вступу, огляду літератури, матеріалів і методів досліджень, 

результатів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів 

досліджень, висновків і пропозицій виробництву, списку використаної 

літератури, до якого включено 195 найменувань, у тому числі 17 – латиницею. 

Дисертаційна робота містить 16 таблиць і 16 рисунків. 

За аналізування структури дисертаційної роботи можливо зробити 

висновок, що вона містить розділи, передбачені вимогами п.11 «Порядку 

присудження наукових ступенів» ДАК України. Зокрема, у вступі чітко і 

грамотно описано питання мети і задач досліджень, об’єкт і предмет 

досліджень, наукову новизну і практичне значення одержаних результатів, 

особистий внесок здобувача, публікації автора. Можна відмітити, що 

рецензована нами робота має чітку схему і виконана послідовно. 

Розділ 1 «Огляд літератури» – викладено на 26 сторінках (стор. 27−52) 

та містить 5 підрозділів. У цьому розділі здобувач наводить сучасні 

літературні дані стосовно: аналізування ринку виробництва м’ясних 

консервів; національних вимог контролю безпечності та якості м’ясних 

консервів: характеристики хімічних і морфологічних змін в м’ясі за 

виробництва м’ясних консервів; біотестування харчових продуктів. 

За аналізування літературних джерел необхідно зазначити, що вивчення 

вищезгаданої проблеми є недостатнім, тому постає необхідність розроблення 

комплексної системи ризик-орієнтованого контролю щодо встановлення 

гігієнічного критерію технологічного процесу консервів м’ясних з яловичини 



за кількістю термофільної мікрофлори за довготривалого зберігання та 

застосування модифікованого методу визначення біологічної цінності та 

токсичності консервів м’ясних з яловичини, що дозволить вирішити питання 

щодо гарантування їх безпечності та якості. Наразі, здобувач, формулюючи 

актуальність і новизну роботи, розібралася у зазначеній тематиці. Необхідно 

відмітити, що здобувач добре володіє матеріалом, у задачах виділяє питання, 

які потребують наукового дослідження. 

Отже, огляд літератури викладений на достатньому науковому та 

методичному рівнях.  

Розділ 2 «Матеріали і методи досліджень» – викладено на 12 сторінках 

(стор. 53−64), який включає вибір напрямків досліджень, матеріал та етапи 

проведення досліджень, а також методи досліджень (органолептичні, фізико-

хімічні, хіміко-токсикологічні, мікробіологічні, гістологічні, статистичні). У 

даному розділі автором викладено обґрунтовані шляхи до досягнення 

поставленої мети. Дисертаційну роботу виконано упродовж 2013–2020 рр. в 

умовах наукової лабораторії кафедри ветеринарної гігієни імені професора 

А. К. Скороходька факультету ветеринарної медицини Національного 

університету біоресурсів і природокористування України. Окремі 

дослідження проведені в науковій лабораторії кафедри анатомії, гістології і 

патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка факультету ветеринарної 

медицини Національного університету біоресурсів і природокористування 

України та Лабораторії досліджень хіміко-біологічних чинників Українського 

державного науково-дослідного інституту «Ресурс» (УкрНДІ «Ресурс»)  

Здобувач за дотримання методичної і логічної послідовності розробила 

схему проведення експериментальних досліджень, що містить три етапи. Для 

виконання роботи автор використовувала сертифіковане обладнання, сучасні 

та класичні методи лабораторних досліджень. За виконання значного об’єму 

досліджень дозволило дисертантці виконати поставлені завдання, зробити 

науково-обґрунтовані висновки та розробити пропозиції для виробництва.  

Розділ 3 «Результати власних досліджень» − матеріали даного розділу 

викладено на 56 сторінках (стор.65−120). У цьому розділі наведена реалізація 

поставлених задач. Оглядом партій десяти виробників в окремих операторів 

ринку виявлені невідповідності стосовно маркування. У консервах м’ясних з 

яловичини оператора ринку № 1 відсутня позначка «UA», у №№ 2, 3 – дефект, 

який проявлявся нестійкістю маркування на кришці до спирту; у № 6 – 

відсутнє розділення між партією і асортиментним номером; № 7, 9 – на 

етикетці не правильно вказано позначку ДСТУ, дата стиралася, код країни 

виробника розташований не після номера заводу-виробника, не розділено 

партію і асортиментний номер; № 8 – не вказано класу. На консервах м’ясних 

з яловичини за №№ 4, 5 та контролі маркування відповідало чинним вимогам. 

Здобувачем встановлено, що тара, яку використовували виробники для 

пакування, відповідала чинним вимогам, а саме: банки були чистими, без 



патьоків, без роздутих кришок, пом’ятостей, фальців, іржі і бомбажу, без 

деформації корпусу і кришок, денця увігнуті, банки покриті суцільним шаром 

термостійкого лаку. Тара консервів виробника контролю мала наступний 

вигляд: банки були чистими, без внутрішніх і поверхневих міхурів, заусениць 

і щербин; корпус банки був гладеньким, без опуклостей і вчавленостей, з 

рівномірною товщиною стінок.  

Здобувачем встановлено, що у м’ясних консервах окремих виробників 

виявлено ознаки невідповідності промислової стерильності: у консервах 

операторів ринку №№ 2, 3, 8 виявлено ріст поодиноких колоній пліснявих 

грибів, № 6 – одна колонія Вacillus subtilis, № 7 – понад 140 колоній 

мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів та S. 

aureus, №№ 2, 3, 6–9 – від 12 до 48 тис. термофільних спороутворюючих 

аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів. За дослідженнями 

розроблено удосконалений метод встановлення гігієнічного критерію 

технологічного процесу виробництва консервів м’ясних з яловичини щодо 

визначення термофільної мікрофлори: n=5, с=3; m=50 КУО/г; М=200 КУО/г. 

Запропонована Хомутенко В. І. модель з використанням гігієнічного критерію 

технологічного процесу з урахуванням контамінації термофільною 

мікрофлорою консервів м’ясних з яловичини, характеризує дотримання 

комплексу гігієнічних вимог на всіх етапах виробництва та зберігання, і, за 

необхідності, дозволяє вжити відповідні коригувальні дії.  

Дослідженнями будо встановлено, що для оцінки промислової 

стерильності м’ясних консервів з яловичини більш інформативним критерієм 

є термофільні аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми, порівняно 

з мезофільними аеробними і факультативно анаеробними мікроорганізмами, 

який дозволяє враховувати придатність консервів не лише до споживання, а й 

до подальшого зберігання. Хомутенко В. І. за розробленим модифікованим 

методом визначила токсичність консервів м’ясних з яловичини різних 

виробників, а саме №№ 1–5 та контроль були не токсичними, №№ 6–9 – 

слаботоксичними, № 7 – токсичними. 

Проаналізовано склад консервів, що заявлений на етикетках всіх 

виробників: м’ясо охолоджене (яловиче знежиловане першого ґатунку), жир, 

вміст натрію хлориду, цибуля ріпчаста, перець чорний, лавровий лист. 

За дослідженнями здобувача було встановлено, що в пробах виробників 

№№ 6–8 виявлялися рослинні компоненти, які не вказані в рецептурі; № 6 – 

крохмалеподібні включення; № 7 – соя; № 8 – соєвий ізолят. 

Отже, здобувачем обґрунтовано доцільність використання гігієнічного 

критерію технологічного процесу з урахуванням контамінації термофільною 

мікрофлорою консервів м’ясних з яловичини, що характеризує дотримання 

комплексу гігієнічних вимог на всіх етапах виробництва та довготривалого 

зберігання, а також встановлення біологічної цінності та токсичності м’ясних 

консервів. 



Розділ 4 «Аналіз і узагальнення результатів дослідження» викладено 

на 7 сторінках (стор.121−127). Здобувачем Хомутенко В. І. проведено аналіз 

одержаних результати власних досліджень та їх узагальнення і порівняння з 

даними інших науковців, що займалися проблемами контролю показників 

безпечності та якості м’ясних консервів. 

Даний розділ викладено досить грамотно, здобувач проводить логічне 

аналізування і обговорення результатів наукових досліджень, що характеризує 

Хомутенко В. І. як всебічно підготовленого і ерудованого науковця.  

Експериментальні дані, що проаналізовані в попередньому розділі 

узагальнені автором у розділі «Висновки». Вісім висновків, які логічно 

випливають із поставленої мети і задач проведених здобувачем досліджень. 

У «Пропозиціях виробництву» здобувачем пропонуються результати 

дисертаційної роботи у практику виробничникам та фахівцям ветеринарної 

медицини щодо здійснення ризик-орієнтованого контролю на основі 

встановленого гігієнічного критерію технологічного процесу за вмістом 

термофільної мікрофлори і застосування модифікованого методу визначення 

біологічної цінності та токсичності для дотримання санітарно-гігієнічних 

вимог під час зберігання; ефективним вхідним контролем сировини та 

інгредієнтів, належним станом пакування і тари. Також здобувачем 

пропонується використовувати фахівцям ветеринарної медицини у практиці 

«Методичні рекомендації про порядок і умови поставки, закладання, 

зберігання і відпуску консервів м’ясних», що затверджено науково-

методичною радою Держпродспоживслужби України (протокол № 3 від 16 

серпня 2017 р.); «Методичні рекомендації з оцінки біологічної цінності та 

токсичності консервів м’ясних», що затверджено вченою радою факультету 

ветеринарної медицини Національного університету біоресурсів і 

природокористування України (протокол № 4 від 17 листопада 2016 р.). 

Відповідність змісту автореферату основним положенням 

дисертації. Зміст автореферату ідентичний дисертації, у достатньому обсязі 

відображає основні положення дисертаційної роботи. Наукові положення, 

висновки, пропозиції виробництву у дисертації та автореферату ідентичні.  

На виконання постанови ВАК України за №1-02/1 від 09 лютого 2005 

року. «Про дотримання спеціалізованими вченими радами вимог нормативно-

правових актів з питань присудження наукового ступеня доктора і кандидата 

наук» наводимо наступне: 

Теоретична підготовка дисертанта. За аналізування дисертаційної 

роботи і автореферату було встановлено, що дисертант Хомутенко В. І. 

теоретично добре підготовлена до виконання наукової роботи. 

Особистий внесок у розв’язання наукової проблеми чи у 

вирішенні конкретного наукового завдання. Автор дисертації Хомутенко 

Вікторія Ігорівна самостійно виконала, проаналізувала та узагальнила весь 

обсяг експериментальних досліджень, сформулювала мету, основні етапи 



досліджень, здійснила пошук та аналізування літературних джерел, провела 

дослідження та здійснила інтерпретацію одержаних результатів та виклала 

висновки. 

Обізнаність здобувача з результатами наукових досліджень 

інших учених за обраною темою дисертації та порівнянність цих 

результатів із результатами наукових досліджень здобувача. Здобувач 

достатньо обізнана з результатами наукових досліджень інших учених за 

обраною темою дисертації. Хомутенко В. І. провела обґрунтоване порівняння 

даних, отриманих в експериментах, із даними інших науковців.  

На виконання постанови ВАК України за №160 від 31.03.2005 р. 

Про внесення доповнень до переліків і форм документів, що використовуються 

при атестації науково-педагогічних працівників «Відомості щодо біотичної 

експертизи дисертаційних досліджень для здобувачів наукових ступенів із 

медичних, біологічних і ветеринарних наук». Констатуємо, що внаслідок 

аналізування доступного нам матеріалу грубого поводження з тваринами не 

виявлено і збережено елементи біоетики. Усі проведені дослідження 

відповідають вимогам Європейської спільноти.  

Зауваження щодо змісту та оформлення дисертації 

У дисертаційній роботі Хомутенко В. І. логічно і послідовно виклала 

мету, завдання та результати власних досліджень. Поряд із вище вказаним 

хотілося б з’ясувати деякі питання, які потребують додаткового уточнення при 

захисті дисертаційної роботи, а саме: 

1. Назву таблиці 3.12 (підрозділ 3.7) бажано було б викласти в такій 

редакції: «Оцінювання гігієнічного критерію технологічного процесу м’ясних 

консервів з яловичини за визначення термофільної мікрофлори». 

2. В чому полягає суть модифікованого методу визначення біологічної 

цінності та токсичності м’ясних консервів з яловичини та яка його 

достовірність порівняно до прототипу? 

3. Які б Ви надали практичні рекомендації операторам ринку з 

виробництва м’ясних консервів з яловичини щодо виконання санітарно-

гігієнічних вимог до тари й маркування? 

4. Чи впроваджена система НАССР на досліджуваних потужностях з 

виробництва м’ясних консервів з яловичини і чи виконується план-НАССР? 

Вище вказані зауваження не принципові та суттєво не знижують 

науковий рівень виконаної роботи, а також не впливають на загальну 

позитивну оцінку дисертаційної роботи. 

Висновок 

Дисертаційна робота Хомутенко Вікторії Ігорівни на тему: «Санітарно-

гігієнічна оцінка м’ясних консервів з яловичини за умов довготривалого 

зберігання», є досконала за формою, змістовна і несе сучасні досягнення 

ветеринарної медицини. Наукова праця має значне теоретичне та практичне 

значення. У дисертаційній роботі повністю висвітлено характер обраної теми, 




