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Секція 5. ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА 
НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ 

 
 
УДК  519.8:637.521 
 

ПРОБЛЕМА ПОРИСТОСТІ 
І ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 

 
В.О. Захаренко, Л.А. Гайдамаха 

 
Розглянуто найбільш поширені серед харчових продуктів типи дисперсних 

структур: коагуляційні, конденсаційні та кристалізаційні. Представлено 
загальний вигляд диференціальної функції розподілу пор за радіусами харчових 
продуктів. Форма кривої ДФР несиметрична, має максимум, що визначається в 
мікропоровій області. Розроблено новий пристрій для визначення загальної 
пористості хлібобулочних виробів, який відрізняється від приладу Журавльова 
тим, що дозволяє визначати дійсну густину виробу. Запропоновано визначати 
ступінь однорідності пор у хлібобулочних виробах за допомогою коефіцієнта 
варіації, тобто об’єктивно. 

Ключові слова: дисперсність, коефіцієнт варіації, однорідність пор, 
хлібобулочні вироби, диференціальна функція розподілу пор за радіусами, 
коагуляційні, конденсаційні та кристалізаційні структури. 
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Рассмотрены наиболее распространённые среди пищевых продуктов типы 

дисперсных структур: коагуляционные, конденсационные и кристаллизационные. 
Представлен общий вид дифференциальной функции деления пор по радиусам 
пищевых продуктов. Форма кривой ДФР несимметрична, имеет максимум, что 
определяется в микропоровой области.  

Разработано новое устройство для определения общей пористости 
хлебобулочных изделий, которое отличается от прибора Журавлева тем, что 
позволяет определять истинную густоту изделия. Предложено определять степень 
однородности пор в хлебобулочных изделиях с помощью коэффициента вариации, 
то есть объективно. 

Ключевые слова: дисперсность, коэффициент вариации, однородность пор, 
хлебобулочные изделия, дифференциальная функция распределения пор  по радиусам, 
коагуляционные, конденсационные и кристаллизационные структуры. 

 

                                                 
© Захаренко В.О., Гайдамаха Л.А., 2016 



 332 

PROBLEM OF POROSITY 
AND QUALITY OF FOOD PRODUCTS  

 

В. Zakharenko, L. Gaydamakha 
 
The most widely spread among food products types of disperse structures: 

coagulative, condensation and crystallizational are considered in the article. 
Development of coagulative structure penetrating all volume of the system occurs due to 
favorable impaction of particles of the most highly disperse colloid fraction. 

General view of the differential function of pores radial distribution in food 
products is presented. The form of DDF (differential distribution function) curve is 
dissymmetric, and has its maximum locating in microporous area. 

At present time, the notion of general porosity defined according to Government 
Standard 5669-96 is used for the inspection of porous structure of bakery products. At 
the same time, real thickness of crumb remains permanent. In fact, it depends on 
the dough composition – grade of flour, ingredients, the method of dough process 
and other factors. Deviations from common technologies of cooking dough introduce 
an error during the porosity test. Trying to be in step with current time, the Government 
Standard makers systematically increase the number of density values of nonporous 
mass, trying to envisage the appearance of new assortment of a product. 

The authors elaborated a new device for the determination of general porosity 
of bakery products, which differs from Zhuravlyov device by the capability to specify 
real density of products, sharply reducing an error that raises because of the existing 
uncertainty concerning real density of the samples. It is prdpose to determine the level 
of pores homogeneity in bakery products with the help of variation coefficient, i.e. 
objectively but not sensory as it is done nowadays. 

Keywords: dispersion, coefficient of variation, homogeneity of pores, wares 
of bakeries, a differential function distributing of pores  on radiuses, coagulative, 
condensations and krystalyzatsyonnye structures.  

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. На сьогодні, 

враховуючи необхідність наукового обґрунтування нових принципів 
реалізації та подовження термінів зберігання, а також прогнозування 
взаємодії дисперсних продуктів із зовнішнім середовищем, виникає 
необхідність уточнення та розширення умовних меж області дисперсності 
[1; 2]. Нижня межа цієї області відповідає найменшим розмірам фазових 
утворень (біля 10-9м), що в 3–5 разів більше лінійних розмірів молекул 
низькомолекулярних з’єднань, і, отже, припускає включення в таку 
фазову частинку до 100 молекул. Верхня межа колоїдної області (перехід 
до низької дисперсності) визначається припиненням поступальної ходи 
частинок, тобто розмірами 10-6–10-7м. Передбачається, що вона повинна 
відповідати умовам, за яких сила тяжіння  досягає рівня молекулярних 
сил, що зв’язують частинки в агрегати або просторові структури. 
Фактично верхня межа колоїдної області збігається з межею між 
грубодисперсними та тонкодисперсними продуктами. 
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Відповідно до основоположної класифікації структурованих 
харчових продуктів, що запропонована в класичній праці П.А. Ребіндера 
[2], розрізняють коагуляційний, конденсаційний і кристалізаційний типи 
структури (можливо також і поєднання елементів цих структур у реальних 
продуктах). Простий і найбільш широко поширений серед харчових 
продуктів тип дисперсних структур – коагуляційні структури, утворені 
зчепленням частинок ван-дер-ваальсовими силами. Найбільш характерні 
коагуляційні структури за малого об’ємного вмісту дисперсної фази, коли 
число частинок (вільних кінетичних одиниць) достатньо велике в одиниці 
об’єму системи за достатньо високоъ дисперсності. Розвиток коагуляційної 
структури, що пронизує весь об’єм системи, відбувається в результаті 
сприятливих зіткнень частинок найбільш  високодисперсної колоїдної 
фракції та викликає тіксотропне затвердіння рідкого дисперсійного 
середовища вже за вельми малого об’ємного вмісту дисперсної фази. 

В разі утворення коагуляційної сітки й окремих її елементів 
(агрегатів або ланцюжків) у контакті між частинками залишається вельми 
тонкий рівноважний прошарок рідкої дисперсійної фази. Саме в зв’язку з 
наявністю тонких стійких прошарків рідкого середовища в ділянках 
коагуляційного зчеплення, що перешкоджають подальшому зближенню 
частинок, коагуляційні структури мають характерні механічні  властивості. 
Їх міцність на декілька порядків нижча за міцність структур, що виникають 
за  того ж ступеня об’ємного заповнення, але за утворення фазових  
контактів між частинками. З наявністю тонких адсорбційно-
пластифікуючих прошарків рідини в контактах між частинками зв’язана і 
повна тиксотропія коагуляційних структур – їх здатність оборотно 
руйнуватися під час механічної дії, поступово відновлюючись у часі до тієї 
ж граничної міцності в результаті зіткнень частинок по  коагуляційних  
контактах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні під час 
виробництва продуктів харчування харчові добавки рослинного і 
тваринного походження є невід’ємним компонентом сучасних рецептур. 
Вони в багатьох випадках є  продуктами переробки  цінної овочевої, 
плодово-ягідної, пряно-ароматичної та іншої рослинної сировини та 
вносяться  до рецептури у вигляді порошків із різними дисперсністю і 
ступенем гідратації. Їх внесення має істотний вплив на дисперсність 
кінцевого продукту, здатне спотворити його унікальну структуру, що, у 
свою чергу, й диктує необхідність розробок методів контролю якості, у 
тому числі и текстурованих характеристик. 

Аналогічні проблеми виникають під час створення нових 
комбінованих харчових продуктів. Так, у працях [4; 5] досліджені 
властивості взбивної продукції (самбука, десертів, бісквітів) із 
використанням натрійкарбоксиметілцеллюлози як стабілізатора пінної 
структури. Створена нова технологія кольорового прісного тіста з 
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увведенням в рецептуру рослинних наповнювачів (пюре з моркви, буряка, 
гарбуза та кропиви) для виробництва вареників на потоково-механізованих 
лініях. В обох випадках дослідниками методами суб’єктивного зіставлення 
підбиралися співвідношення компонентів і режими, що забезпечують 
органолептичну текстуровану відповідність контролю. Об’єктивних методів 
оцінки топографії виробів дослідниками не розроблено.  

Мета статті – визначення загального виду диференціальної функції 
розподілу (ДФР) пор за радіусами та проведення її аналізу. З товарознавчої 
точки зору для цього важливо знати фактичне співвідношення дисперсної 
фази та дисперсного середовища (пористість), а з іншої – мати інформацію 
про кількісний розподіл фаз за розмірами, оскільки фактично дисперсність 
фази визначає товщину стінок дисперсійного середовища, а закон розподілу 
пор – рівномірність властивостей продукту, його консистенцію. 

Крім того, метою дослідження є розробка нового методу визначення 
загальної пористості хлібобулочних виробів, який би ліквідував 
невизначеність у дійсній густині, що існує в методі Журавльова, тим самим 
підвищивши точність вимірів. Планується також заміна органолептичного 
метода визначення «ступенія однорідності пор» хлібобулочних виробів на 
об’єктивне його визначення через уведення коефіцієнта варіації, тобто 
з’являється можливість заміни суб’єктивного органолептичного методу 
вимірювання показника якості на об’єктивний інструментальний. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Визначаючи 
дисперсність капілярно-пористих продуктів необхідно враховувати, що 
середній радіус повітряних бульбашок rср визначається диференціальною 
функцією розподілу (ДФР) пор за радіусами, тобто f(r) в інтервалі радіусів 
пор від rmin  до rmax.  

З цього виходить, що визначення цих показників, моніторинг їх у 
часі для таких продуктів набуває значення не фізичних вимірювань, а 
показників якості продукту. 

rср= ∫
max

min

)(
r

r

drrrf ,         (1) 

 
де r – радіус пор. 

Загальний вигляд ДФР пор 
харчових продуктів представлений на 
рис. 1, де на осі ординат відкладена 
ДФР, яка задається відносною кількістю 
пор dV = dVп/V0 (де V0 – загальний 
об'єм пор, а dVп – об’єм пор у вузькому 
інтервалі радіусів. Як видно на рис. 1, 
форма кривої ДФР несиметрична, 

 
Рис. 1. Загальний вигляд 
ДФР пор за радіусами:  
1 – гіпотетична точка 
стикування макро- та 
мікропор 
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має максимум, що визначається інтервалом пор, у цьому випадку в 
мікропоровій області. Абсолютно очевидно, що недотримання 
параметрів технологічного процесу й умов зберігання можуть змінити 
характер цієї кривої, тобто для одного і того ж виробу максимум ДФР 
може припадатина різні значення r1, а співвідношення r1: r2: r3 може 
коливатися в широких межах. Радіус r1 характеризує превалюючі пори, 
радіуси r2 і r3 – довільні. За існуючих методів експертизи, як правило, 
під час оцінки дисперсності експертами визначається тільки частина 
цієї функції, оскільки методи, які для цих цілей використовуються, 
можуть бути засновані на різних фізичних явищах. В області мікропор  
(радіус пор менше 10-7 м) використовуються методи абсорбції, а в 
макропоровій області (радіус пор більше 10-7 м ) – макроскопічний 
метод, «повітропроникності» або метод втискування ртуті в пори 
продукту (практично не використовується). Крім того, самі продукти 
мають через свою матрицю обмежену кількість розмірів пор; 
спостереження повітряних бульбашок у морозиві за допомогою 
оптичного  мікроскопа вказує на наявність тільки макроскопічних 
повітряних бульбашок  від 5 до 300 мкм з середнім розміром 60 мкм. 
Такого комплексного підходу до дослідження пористості продуктів у 
ГОСТах не закріплено, імовірно, через відсутність методик, що є 
стримуючим чинником. 

Аналіз хімічного складу хлібобулочних виробів, а також 
борошняних кондитерських виробів (БКВ) показує їх невідповідність 
вимогам нутріциології: вироби переобтяжені вуглеводами, жирами та 
іншими складовими, а білок, вітаміни, мінерали в дефіциті. 

Тому основна увага на сьогодні приділена розробці продуктів 
підвищеної біологічної цінності з пониженим вмістом тваринного 
жиру, цукру, кухонної солі, послідовному здійсненню заходів для 
поліпшення якості харчових продуктів.  Одним із способів зниження 
калорійності хлібобулочних виробів і БКВ є заміна висококалорійної 
сировини (жиру, цукру, яєць) менш калорійною сировиною: вторинні 
молочні продукти, поверхнево-активні речовини, фрукти, овочі. 
Дозування рецептурних компонентів (харчових добавок), що вносяться 
під час виробництва  нових продуктів харчування, регламентується 
математичним моделюванням амінокислотної збалансованості 
харчових продуктів. 

З іншого боку, моніторинг показників якості хлібобулочних 
виробів показує, що за умови постачання хліба на ринок численними 
постачальниками різних форм власності найважливішою умовою є 
контроль якостей виробів, що поставляються. Особливостями формування 
асортименту є присутність на ринку хлібобулочних виробів, вироблених за 
власніою НД, що робить необхідним постійний моніторинг показників 
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якості на відповідність ГОСТам, зокрема для хлібобулочних виробів за 
показником пористості за ГОСТ 5669 – 96 [3]. У цій ситуації особливої 
актуальності набувають об'єктивні методи дослідження показників якості, 
де разом з експертною оцінкою повинні використовуватися об’єктивні 
методи фізико-хімічних випробувань, а також необхідно задати основні 
критерії оцінки якості продуктів, тобто ввести еталонний (базовий) зразок.  

Більшість дослідників розглядають як основний критерій якості 
базового зразка його збалансованість за основними інгредієнтами (білки, 
жири, вуглеводи, амінокислоти) згідно з вимогами нутріциології. А 
органолептичні та структурно-механічні показники базового зразка повинні 
відповідати кращим показникам відповідної групи виробів.  

За такого підходу до введення еталонного зразка,  недостатньо уваги 
приділено розробці об’єктивних методів оцінки стану м’якиша, 
зовнішнього вигляду, забарвлення, тобто тим показникам, які традиційно 
визначаються органолептичним методом. Тоді як об’єктивна оцінка таких 
показників стану м’якушки, як ступінь однорідності пор, дисперсність його 
пористої структури, визначення ДФР (диференціальної пористості) 
дозволяє істотно підвищити якість продукції, що випускається, 
особливо за новими технологіями.   

На сьогодні для контролю пористої структури хлібобулочних 
виробів використовується поняття загальної пористості (П), яке 
визначається за ГОСТ 5669-96 [3]. При цьому передбачається, що дійсна 
густина м’якушки є незмінною; насправді вона залежить від рецептури 
тіста: сорту борошна, інгредієнтів, способу тістоведення й інших чинників, і 
відхилення від загальноприйнятих технологій приготування тіста вносять 
значну похибку під час визначення пористості. Намагаючись йти в ногу з 
часом, розробники нових ГОСТів кожного разу збільшують число значень 
густини беспористої маси, намагаючись тим самим перекривати і 
передбачати виникнення нового асортименту продукції. Так, в ГОСТі 5669-
96 приведено 13 значень дійсної густини для різних видів і сортів борошна 
та їх сумішей. При цьому якщо показник ρс не передбачений стандартом, 
для розрахунку приймають ρс виробу з борошна близького за складом або 
співвідношення сортів борошна в суміші. Очевидно, що збільшення числа 
значень для ρс не сприяє підвищенню точності під час визначення загальної 
пористості (П) хлібобулочних виробів і не встигає за розвитком технологій. 
А реалії сьогоднішнього дня такі, що використання сумішей і 
низькосортних видів борошна стає нормою. 

У літературі до показників якості хліба та хлібобулочних виробів 
відносяться також питомий об’єм D = V/m, пов’язаний з пористістю (П)  
співвідношенням 
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Тому під час контролю якості хлібобулочних виробів  через 

відсутність конкретної величини пористості для певного виду виробів 
закрадається системна помилка експертизи. На наш погляд, немає 
необхідності визначати незалежним чином обидві величини (П і D); досить 
визначити об’єктивно лише пористість (П), а величину D можна обчислити 
за формулою (1). Крім того, можна використовувати літературні дані для 
величин П і D з метою оцінки ступеня досконалості існуючої методики 
визначення пористості хлібобулочних виробів. 

У дослідженні [3] експериментально підтверджено, що значення 
дійсної щільності, обчислені  й розраховані за виміряними значеннями 
пористості й питомого об’єму, значно відрізняються від теоретичного  
(1,31 г/см3) і варіюють у інтервалі 1,19...2,1 г/см3, що вказує на 
недосконалість існуючої методики визначення пористості хлібобулочних 
виробів. Очевидно, щоб знизити похибку до мінімуму, значення дійсної 
густини слід визначати експериментальним шляхом, що для хлібобулочних 
виробів можливо тільки шляхом заповнення об’єму пор  інертною рідиною 
– гасом, етиленгліколем.  

З цією метою на підставі проведених досліджень нами розроблені 
нова методика й апаратурно-приладовий супровід визначення пористості 
м’якушки [4; 5]. Подовжене дно використовується під час отримання виїмки.  

 
Рис. 2. Схема пристрою для вимірювання пористості 

 
Для виїмки м’якушки був виготовлений циліндровий ніж 1, подібний 

використовуваному в приладі Журавльова (рис. 2), але меншої довжини – 
3·10-2 м; його діаметр також складає 3·10-2 м. З одного боку циліндр гострий, з 
іншого має зовнішнє різьблення, на яке нагвинчується дно циліндра, 
виконане в двох варіантах. Перше дно 2 має ручку 5 для зручності 
отримання виїмки і внутрішнє різьблення 6, так що під час загвинчування 
торець циліндра 1 не торкається торця гайки 2. 
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Завдяки подовженню м’якуша  виступає за край циліндра на 
2...3 мм; цей виступ потім зрізається ножем. Друге дно циліндра 3 – 
коротше; воно використовується для визначення дійсної густини. В 
разі  нагвинчування циліндра 1 на гайку 3 торець гайки стикається з 
торцем  циліндра 4, при цьому він перетворюється на циліндровий 
стакан. 

Визначення загальної пористості хлібобулочних і бісквітних 
виробів відповідно до запропонованого способу здійснюється таким 
чином. Під час  створення  виїмки на циліндровий ніж 1 нагвинчується  
дно з ручкою 2, і циліндр обертальним  рухом вводять в м’якушку. 
Після цього дно з  ручкою 2 вигвинчують  і зрізають виступаючу  
м’якушку з краю циліндра гострим ножем.  

Після цього на циліндр з м’якушою нагвинчують коротке дно 3 і 
зважуванням визначають масу m сухої м’якушки; маса і об’єм Vо 
циліндра з коротким дном відомі. Потім заповнюють циліндр з 
м’якушкою інертною рідиною й повторним зважуванням визначають 
масу інертної рідини mк, а потім об’єм пор Vп = mк /ρк (ρк – відома 
густина інертної рідини). Після цього можна обчислити пористість 
м’якушки за формулою 
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За необхідності можно також обчислити величину ρс як 
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Очевидно, що такий спосіб оцінки пористої структури 

хлібобулочних виробів не є надійним, а тим більше достовірним. Необхідно 
вводити нову об’єктивну характеристику пористої структури 
хлібобулочних виробів – диференціальну пористість. Вона  однозначно 
задається відносним об’ємом пор (або площею фільтруючих пор), який 
доводиться на вузький інтервал радіусів пор. Особливістю оцінки якості 
хлібобулочних виробів є те, що і цей показник може бути недостатньо 
інформативним, оскільки в результаті визначення ДФР ми будемо 
об’єктивно знати площі фільтруючих пор S1, S2, … Sn, які доводяться на 
середні радіуси пор r1, r2 … rn. Ці величини є об’єктивнішими 
характеристиками пористої структури  порівняно з органолептичними 
показниками, оскільки дозволяють точно встановити відносне 
співвідношення дрібних і крупних пор, що є основним показником за 
органолептичної оцінки, але не несуть інформації про однорідність або 
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розкид пор за розмірами, тобто ступенем монодисперсності або 
полідісперсності системи. На наш погляд реалізація такого підходу дуже 
важлива та принципова в експертизі, оскільки дозволяє ввести показник 
«ідеальної», або для конкретної групи виробів «еталонної» пористої 
структури, яка відповідає найвищому рівню показників «консистенція, 
зовнішній вигляд», що входять як вагомі показники якості під час 
інтегральної оцінки якості.  

Іншими словами, необхідно формалізувати пористу структуру 
хлібобулочних виробів, тобто формально ввести такий показник якості, 
який однозначно характеризував би в хлібобулочних виробах ступінь 
однорідності пор. Для аналізу розподілу пор за об’ємом булочки можна 
скористатися коефіцієнтом варіації V, який за фізичним значенням 
характеризує відносну мінливість (ступінь коливання) площі фільтруючих 
пор певних радіусів щодо загальної кількості пор [5; 7]. 

Коефіцієнт варіації V у нашому випадку визначається як відношення 
середнього квадратичного відхилення показника властивостей  S  (площі 

фільтруючих пор) до його середнього значення X  (середнього 
арифметичного значення площі фільтруючих пор)  

 

.100
x

S
V ⋅=                                                       (5) 

 
Нами встановлено, що  якщо показник коефіцієнта варіації має 

значення V < 20%, то це свідчить про високу однорідність матеріалу за 
пористістю, не характерну для групи хлібобулочних виробів.  Якщо 
значення  V знаходиться в межах 20% < V < 40%, то це свідчить про  
коливання ознаки, але рівень якості виробу високий, а понад 40% – про 
крайню неоднорідність властивостей, структура хлібобулочних виробів 
характеризується великою відмінністю за радіусами пор, тобто вкрай 
неоднорідна та її легко відмітити візуально. 

Порівняння значень коефіцієнта варіації згідно з викладеною нами 
науковою концепцією, дозволяє об’єктивно оцінювати  мінливість або 
неоднорідність радіусів пор, отриманих в разі внесення  до рецептури тіста 
різних харчових добавок або в разі зміни тістоведення, а використання 
наведеної вище шкали оцінки якості пористої структури хлібобулочних 
виробів, дозволяє об’єктивно оцінити ступінь рівномірності радіусів пор і 
зіставити досліджувані зразки з «еталонними». 

Висновки. Таким чином, визначаючи об’єм пор за поглинанням 
м’якушкою інертної рідини, можна виключити похибку, що виникає через 
неспівпадання теоретичного значення дійсної густини, розрахованої як сума 
складових, що входять в стандартну рецептуру з її фактичним значенням, 
визначуваним для м’якушки конкретного хлібобулочного виробу. 
Застосування інертної рідини, що виключає набухання м’якушки та 
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реалізація розробленого методу істотно підвищують об’єктивність аналізу й 
рівень експертизи в цілому. Такий підхід дуже важливий під час розробки 
нових рецептур, які за показниками якості повинні відповідати  ГОСТам. 

Таким чином, визначаючи об’єм пор за поглинанням м’якушкою 
інертної рідини, можна виключити похибку, що виникає із-за неспівпадіння 
теоретичного значення дійсної густини, розрахованої як сума складових, що 
входять в стандартну рецептуру, з її фактичним значенням для м’якушки 
конкретного хлібобулочного виробу. Застосування інертної рідини, що 
виключає набухання м’якушки та реалізація розробленого методу істотно 
підвищують об’єктивність аналізу та рівень експертизи в цілому. Такий 
підхід дуже важливий під час розробки нових рецептур, які за показниками 
якості повинні відповідати  ГОСТам. 
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ЕКСПЕРТИЗА РІЗНИХ СОРТІВ ЗРІЗАНИХ ТРОЯНД 
 

С.В. Сорокіна, В.О. Акмен 
 
Проведено експертизу різних сортів зрізаних чайно-гібридних троянд 

(вітчизняних та імпортних), що дозволило встановити відмінні декоративні 
властивості всіх дослідних зразків. При цьому виявлено порушення вимог до 
маркування на зразках троянд вітчизняного вирощування сортів Pascali та 
Berolina; на зразках із Еквадору Shreveport і Moonstone та на зразку Hommage 
з Колумбії. 

Ключові слова: зрізані троянди, експертиза, маркування, показники 
декоративності, пошкодження шкідниками, хворобами, отрутохімікатами. 

 
ЭКСПЕРТИЗА РАЗНЫХ СОРТОВ СРЕЗАННЫХ РОЗ 

 
С.В. Сорокина, В.А. Акмен 

 
Проведена экспертиза разных сортов срезанных чайно-гибридных роз 

(отечественных и импортных), что позволило установить отличные 
декоративные свойства всех исследуемых образцов. При этом выявлено 
нарушение требований к маркировке на образцах роз отечественного 
выращивания сортов Pascali и Berolina; на образцах из Эквадора Shreveport и 
Moonstone и на образце Hommage из Колумбии. 

Ключевые слова: срезанные розы, экспертиза, маркировка, показатели 
декоративности, повреждения вредителями, болезнями, ядохимикатами. 
 

EXAMINATION OF DIFFERENT VARIETIES OF CUT ROSES 
2 

S. Sorokina, V. Akmen 
 

On the base of global trends it is found that cut flowers are the main type of 
covered and open ground flower production for many countries. It is noticed that a 
large number of regulations are obstacle for development of domestic florists. These 
regulations provide legal support of economic activity, trade relations of Ukraine 
with other countries, encourage potential of exporters and protect the domestic 
consumer market from supply of low-quality imported goods. It makes unfair 
businessmen to violate regulations and it affects the quality of flower products and 
in turn activates the problem of examining cut flowers which are delivered to 
consumer market. The structure and typical sizes of flowers of cover soil tea and 
hybrid, floribunda and polyanthus groups of roses which are grown by florist for 
cutting were investigated. The examination of different varieties of cut tea and 
hybrid roses (domestic and imported) was conducted with applying of selective 
method of sampling. Violation of marking requirements on samples of domestic 
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cultivation varieties of roses Pascali and Berolina; on samples from Ecuador 
Shreveport and Moonstone and the sample from Colombia Hommage was 
determined. 

Among the violations were noted the lack of name, storage and transport 
conditions, the number and length of the flowers; data about transport shipping 
documents, pest control and bar code on the package. The state of blossoming of 
flowers’ samples, outward appearance, and general state of a flower during the 
realization and ornamental indices (state of stem, flower color, the length of the 
stem with the flower, the height of the flower/bud) were investigated. It allows 
characterizing the state of the flowers samples as excellent and estimated at  
5 points. The lack of damaging pests, diseases and traces of pesticides on flowers 
was noted. It indicates quite high quality of roses which are supplied to domestic 
consumers; but the order of complying with regulatory documentation of the goods 
information support causes the criticism. 

Keywords: cut roses, examination, marking, ornamental indices; damaging 
by plant pests, diseases, pesticides. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Квітникарство – 

галузь сільського господарства, яка останнім часом розвивається досить 
швидкими темпами, зокрема в Україні. Хоча вітчизняна продукція на 
ринку квітів становить мізерну частку, поступово українські виробники 
розвиваються та нарощують обсяги виробництва. Це зумовлене тим, що 
вітчизняна продукція за якістю не поступається імпортній, а коштує 
значно дешевше. Серед багатьох проблем, які постають перед 
укаїнськими квітникарями на шляху інтегрування до світового 
економічного простору, однією з головних є створення оптимальних умов 
для розвитку зовнішньоекономічних відносин з іншими країнами та вихід 
української продукції на світовий ринок. Кількість нормативно-правових 
законодавчих актів, які регулюють правове забезпечення ЗЕД, торговельні 
відносини України з іншими країнами світу, стимулюють потенціал 
експортерів та захищають внутрішній споживчий ринок від проникнення 
неякісних імпортних товарів, дуже велика. Проте українські квітникарі 
можуть вирощувати таку знакову кількість троянд, яка свідчить про 
зрілість ринку та необхідність подолання законодавчих перешкод у 
боротьбі за участь у міжнародному співробітництві. Останньою 
перешкодою є дотримання вимог до маркування та показників якості, що 
сприятиме забезпеченню відповідних до нормативної документації 
споживних властивостей протягом транспортуванні та реалізації [1]. 

У зв’язку з цим проведення експертизи квітів на зріз, які 
потрапляють на реалізацію в оптову та роздрібну торговельну мережу, є 
актуальною задачею, що впливає на конкурентоспроможність цього виду 
товару та сприяє формуванню зрілих тривалих відносин між виробниками 
та споживачами як на внутрішньому ринку, так і під час укладання 
договорів на експорт продукції. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нещодавно 
український квітковий ринок був майже цілком відданий на відкуп 
зарубіжним виробникам і був «вулицею з одностороннім рухом». З 
Голландії і низки інших країн завозилися і реалізовувалися зрізані 
квіти: тюльпани, троянди, гвоздики, гербери тощо. Тільки оптимісти 
могли раніше припускати, що в Україні може бути вирощений той 
самий «мільйон яскраво-червоних троянд», про який співають у 
відомій пісні. Проте українські квітникарі на таку знакову кількість 
троянд, що свідчить про розвиненість ринку, давно вийшли. 
Виробнича база вітчизняних виробників вже досягла того, щоб 
вирощувати 100 мільйонів троянд. Для цього необхідно 80 га теплиць, 
побудованих із урахуванням сучасних голландських технологій  
(з використанням краплинного поливу та мінеральної вати). Все це в 
Україні є, і наші квітникарі здатні щороку вирощувати 100 млн троянд, 
що на 80% покриває потреби ринку [2]. 

До цього рубежу підходили по-різному. Відомий виробник 
овочів ЗАТ «Черкаський агротепличный комбінат», враховуючи 
ринкову кон’юнктуру, крім основної продукції став вирощувати квіти. 
Спочатку для цього відвели невелику експериментальну теплицю, а 
переконавшись в прибутковості підприємства, перепрофілювали ще 
декілька. На старті розвитку місцевого квіткового виробництва 
овочівники, що розширили свій профіль, зіграли важливу роль. Але 
тільки їх зусиллями не вдалося б досягти успіху. 

Створюють і розширюють власні виробництва й ті компанії, що 
починали свою діяльність тільки з імпорту квіткової продукції: 
компанія «Камелія», Мукачевська фірма «Квіти Закарпаття», компанії 
«Украфлори», Львівська фірма «Еліт флора», господарство «Аскания-
Флора». Українська компанія ЗАТ «Магеллан», крім заводу з 
вирощування квітів, має оснащену всім необхідним лабораторію, 
наукову базу, що дозволяє вести дослідження, вносити необхідні 
корективи в технологічні процеси [2; 3].  

Орієнтація на застосування новітніх досягнень у квітникарстві 
дозволила українським виробникам одними з перших зайнятися 
впровадженням нової екологічно чистої технології, заснованої на 
застосуванні не синтетичних, а органічних замінників ґрунту в 
теплицях [4; 5].  

Слід сказати, що в більшості країн основним видом квіткової 
продукції закритого і відкритого ґрунту є квіти на зріз (гвоздика 
ремонтантна, троянда, хризантема, фрезія, гербера тощо) – під них 
відводять 70–80% площі теплиць і до 30% площі відритого ґрунту; 
горщикові культури займають 12–18% площі теплиць. Виняток 
становлять Данія і Бельгія, де горщиковими рослинами зайнято 
відповідно 76 і 30% площі закритого ґрунту [6–8]. 
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На II Міжнародній виставці, присвяченій квітковому бізнесу, 
«Flowers Hortech» було відмічено, що український ринок квітів на зріз 
є найбільш розвиненим серед країн СНД, він на 3–4 роки випереджає 
російський, тому світовий імпортер переорієнтується на ввезення 
посадочного матеріалу, кімнатних рослин і рідкісних екзотичних 
квітів, попит на які українські місцеві виробники задовольнити не в 
змозі [8; 9].  

Думка спеціалістів, що вивчають проблеми квіткового ринку, 
однозначна – від співпраці вітчизняних і зарубіжних фірм виграє 
український споживач. Заважає справі не конкуренція, що не зростав, а 
базарна стихія, за якої коли дрібні підприємці ввозять посадочний 
матеріал, вирощують квіти і торгують ними, не витрачаючи кошти на 
мита і податки. Особливо уражені тіньовим квітковим бізнесом 
прикордонні та курортні регіони країни. Конкурувати із зростаючою 
армією «тіньовиків» складно. Для компенсації втрат підприємства 
вимушені налагоджувати експорт, переносити місця продажу в більш 
контрольовані місця (спеціалізовані магазини, супермаркети тощо) і 
проводити дослідження із забезпечення збереження якості своєї 
продукції. При цьому експертні дослідження сприятимуть виявленню 
квітів, завезених та вирощених «тіньовим» способом. 

Мета статті полягає в експертній оцінці зрізаних чайно-
гібридних троянд.  

Для цього необхідно було вирішити такі задачі: провести аналіз 
асортименту та показників якості зрізаних чайно-гібридних троянд; 
вивчити упакування, маркування та побудову штрих-коду зразків 
зрізаних чайно-гібридних троянд; провести товарознавчу експертизу 
органолептичної та фізичної оцінки показників якості зрізаних чайно-
гібридних троянд. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На початку 
досліджень нами було ретельно вивчено сорти троянд і відзначено, що 
численні сорти та декоративні форми троянд підрозділяються на садові 
групи, яких налічується понад 30 найменувань [10]. Найбільш 
поширено вирощування на зріз троянд ґрунтоукривних чайно-
гібридних, поліантових груп та флорібунди. Для вирощування у 
відкритому ґрунті підходять такі групи: чайно-гібридні, поліантові, 
флорібунда, паркові; у меншій мірі – плетисті і ремонтантні.  

Проаналізовано структуру та характерні розміри квіток троянди. 
Квітки троянд обоєстатеві, різної величини – від дрібних (1 см в 
діаметрі) до крупних (15–16 см); розташовані на пагонах одиночно або 
в суцвіттях від 3 до 200 квіток; мають різну кількість пелюсток у 
квітці: прості форми – 4–7 пелюсток, напівмахрові – 8–20, помірно 
махрові – 21–29, средньомахрові – 30–39, густомахрові – 40 і більше 
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пелюсток. Є квітки з одноколірним і двоколірним контрастним 
забарвленням, а також з багатоколірним, змінним від жовтої до 
вишнево-червоної у міру старіння пелюсток [11].  

Зрізані квіти позбавлені біологічного механізму, що забезпечує 
період спокою, це значно ускладнює їх зберігання протягом тривалого 
часу. У зрізаних квітах продовжуються всі метаболічні процеси, але 
змінюється їх спрямованість. Процеси деструкції в них починають 
переважати над синтезом органічних сполук. Тому якість квітів стає 
залежною від створення умов, що сприяють уповільненню обмінних 
реакцій, або імітують нормальний обмінний процес, одночасно 
запобігаючи розпаду органічних речовин. Для ефективної протидії 
процесам розпаду необхідно створити умови [12; 13]. 

Для проведення експертизи зрізаних квітів та вивчення їх 
показників якості було взято наступні сорти чайно-гібридних троянд: 
Pascali (Приватний розплідник «Квітковий центр», Харківська обл.); 
Black Magic, Velvet Fragrance, Parole («Асканія-Флора», Київська обл); 
Berolina (тепличний комплекс ТОВ «Вікторія», Дніпропетровська обл.); 
Moonstone (фірма «Magnolia S.C.C.», Еквадор); Troika (Unlimitet roses 
company «Roses Fox Roses», Еквадор); Shreveport (Nevado Ecuador, box: 
05-01-353 Latacunga Cotopaxi, Ecuador); Florentina (Svend Nielsens 
Blomstergartneri ApS., Голландія); Hommage a Barbara (Flores Sagaro 
S.A., фірма «Prestige», Колумбія).  

Експертні дослідження проводилися згідно з ГОСТ 18908.1 
Цветы срезанные. Розы. Общие технические условия.  

Зовнішній вигляд і стан квітки визначали органолептично. 
Довжину пагона з квіткою вимірювали від нижньої точки зрізу до 
верху квітки вимірювальним інструментом, що забезпечує точність до 
0,5 см. Наявність шкідників, хвороб, а також пошкоджень і слідів 
отрутохімікатів визначали зовнішнім оглядом.  

Для розрахунку декоративності зрізаних чайно-гібридних 
троянд та встановлення її декоративних і біологічних властивостей 
користувалися наступною 5-бальною шкалою:  

5 балів – дуже декоративний листок (квітка), який привертає до 
себе увагу і вирізняється особливою виразною формою або 
надзвичайно яскравим кольором чи поєднанням двох або більше 
кольорів, середнього або великого розміру; 

4 бали – декоративний листок (квітка), який вирізняється досить 
специфічною формою або дещо незвичайним кольором у композиції з 
різними відтінками, середнього розміру; 

3 бали – достатньо декоративний листок (квітка), звичайної або 
дещо зміненої форми, однорідного кольору, середнього або 
невеликого розміру; 
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2 бали – звичайний листок (квітка), який майже не привертає до 
себе увагу, невиразної форми, непривабливого кольору, середнього 
або невеликого розміру; 

1 бал – дрібний, дуже невиразний листок (квітка) за формою і 
кольором. 

Декоративність зрізаних чайно-гібридних троянд (ДР) 
складалася з декоративності листків (ДЛ) і декоративності квітки (ДК), 
з урахуванням коефіцієнтів вагомості:  

 
ДР = ДЛ + ДК ,    (1) 

 
ДЛ = ХДЛ × mЛ ,     (2) 

 
ДК= ХДК ×  mК ,    (3) 

 

 
де ХДЛ; ХДК – оцінка декоративності листя; квітки, суцвіття за  
5-бальною шкалою;  

mЛ – коефіцієнт вагомості листка – 0,3;  
mК – коефіцієнт вагомості квітки – 0,7. 
Результати досліджень обробляли методами математичної 

статистики та кореляційного аналізу із застосуванням ПЕОМ.  
Експертне дослідження зрізаних чайно-гібридних троянд 

проведено вибірковим методом за методикою відбору вибірки чи 
об’єднаної проби відповідно до вимог нормативної документації.  

Під час відбору вибірки було здійснено експертизу упакування 
товару. Встановлено, що у всіх зразків зрізаних чайно-гібридних 
троянд упакування ціле, без тріщин, вм’ятин, ретельно закрите. 
Результати проведеної експертизи упакування зрізаних чайно-
гібридних троянд представлені у таблиці 1. 

Під час проведення експертизи маркування встановлено, що 
лише у зразків троянд вітчизняного вирощування сорту Pascali 
(«Квітковий центр», Харківська обл.) та сорту Berolina (Тепличний 
комплекс Дніпропетровська обл.) не вказано найменування квітів та 
відсутній штриховий код на упаковці, також на цих зразках та зразку з 
Еквадору Shreveport не зазначено умови зберігання та 
транспортування; кількість та довжина квіток, дані про транспортні 
відвантажувальні документи не зазначені на пакуванні всіх 
вітчизняних зразків; дані про наявність фітосанітарного контролю 
зазначено тільки на зразках Moonstone з Еквадору та Hommage з 
Колумбії. 



 348 

Таблиця 1 
Результати експертизи якості зрізаних чайно-гібридних троянд 

вітчизняного виробництва 
 

Характеристика досліджуваних чайно-гібридних 
троянд 

Найменування 
показника 

Pascali Black 
Magic 

Velvet 
Fragrance 

Parole Berolina 

Зовнішній 
вигляд 

квіти свіжі, чисті, з типовими для цього ботанічного 
сорту забарвленням та формою квітки, стебло без 

бокових пагонів та бутонів 
 
Стан стебла 

стебло пряме, достатньо міцне для підтримки квітки 
у вертикальному положенні, вкрито шипами, різними 

за формою; листя складні, непарноперисті 
з 5 листками, розташовані на пагоні почергово 

квітка велика, махрова, келихоподібна, розвинена 
нормально, приємного аромату, насиченого кольору, 

до 17 пелюсток у бутоні 

 
 
Стан квітки 

діаметр  
7,5 см 

діаметр  
5,6 см 

діаметр  
7,2 см 

діаметр 
7,2 см 

діаметр 
8,5 см 

Колір квітки 
білий із 
зеленим 
відтінком 

темно- 
червоний 

малиновий темно- 
рожевий 

насиче-
ний 

жовтий 
Довжина 
стебла з 
квіткою, см 51,2 80,4 60,7 70,4 60,1 
Висота 
квітки/ 
бутону, см 6,0 5,1 6,3 5,5 5,0 
Стан квітки 
при реалізації 

у напів-
розпуску 

у бутоні у напів-
розпуску 

у бутоні у 
розпуску 

Наявність 
шкідників, 
хвороб та 
пошкодження 

Наявність шкідників та слідів отрутохімікатів на 
стеблі, квітці та листках, а також пошкодження 

шкідниками та хворобами не виявлено 

Декоратив-
ність троянди, 
бал 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

 
Далі за допомогою органів чуття визначали органолептичні 

показники якості. Результати наведено у таблиці 2. 
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Таблиця 2 
 Результати експертизи якості зрізаних чайно-гібридних троянд 

імпортного виробництва 
 

Характеристика досліджуваних чайно-гібридних 
троянд 

Найменування  
показника 

Moonstone Troika Shreveport Florentina Hommage a 
Barbara 

Зовнішній 
вигляд 

квіти свіжі, чисті, з типовим для цього ботанічного 
сорту забарвленням та формою квітки, стебло без 

бокових пагонів та бутонів 
 
Стан стебла 

стебло пряме, достатньо міцне для підтримки 
квітки у вертикальному положенні, вкрито шипами, 
різними за формою; листя складні, непарноперисті 

 з 5 листками, розташовані на пагоні почергово 
квітка велика, махрова, келихоподібна, розвинена 

нормально, приємного аромату, насиченого 
кольору, до 17 пелюсток у бутоні 

 
 
Стан квітки 

діаметр 
6,8см 

діаметр  
5,0 см 

діаметр  
7,5 см 

діаметр  
5,1 см 

діаметр  
8,3 см 

Колір квітки 
ніжний, 
біло-

рожевий 

ніжний, 
лососево-
рожевий 

оранжево-
кораловий

яскраво-
червоний 

темно-
бордовий 

Довжина 
стебла з 
квіткою, см 90,2 80,5 80,4 90,1 80,2 
Висота квітки / 
бутона, см 8,1 6,2 7,0 8,5 7,5 
Стан квітки 
при реалізації 

у напів-
розпуску 

у бутоні у напів-
розпуску 

у бутоні у розпуску 

Наявність 
шкідників, 
хвороб та 
пошкодження 

Наявність шкідників та слідів отрутохімікатів на 
стеблі, квітці та листках, а також пошкодження 

шкідниками та хворобами не виявлено 

Декоративність 
троянди, бал 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

 
Відповідно до таблиці 2 всі зразки квітів чайно-гібридних троянд 

свіжі, чисті, з типовим для цього ботанічного сорту забарвленням та 
формою квітки; квітка велика, махрова, келихоподібна, розвита 
нормально, приємного аромату або яскраво вираженого насиченого або 
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ніжного кольору відповідно до сорту. Стебло без бокових пагонів та 
бутонів, пряме, достатньо міцне для підтримки квітки у вертикальному 
положенні, вкрито шипами, різними за розміром та формою; листя 
складні, непарноперисті з 5 листками, розташовані на пагоні почергово.  

Зразки чайно-гібридних троянд вітчизняного вирощування мали 
трохи меншу довжину стебла з квіткою або бутоном у порівнянні з 
іноземними зразками троянд. Так, довжина вітчизняних троянд складала 
від 51,2 см (чайно-гібридна троянда сорту Pascali) до 80,4 см (чайно-
гібридна троянда сорту Black Magic). Троянди іноземного вирощування 
мали довжину стебла від 80,2 см (чайно-гібридна троянда сорту Hommage 
a Barbara) до 90,2 см (чайно-гібридна троянда сорту Moonstone). 

За станом квітки під час реалізації в стадії бутонів були зрізані 
чайно-гібридні троянди сортів Black Magic, Parole, Troika та Florentina. У 
стадії розпуску були зрізані чайно-гібридні троянди сортів Berolina та 
Hommage a Barbara. Інші зразки зрізаних чайно-гібридних троянд були в 
стадії напівроспуску. 

Залежності від довжини стебла під час реалізації троянди 
поділяються на три товарних ґатунку: екстра, перший и другий. Згідно з 
отриманими даними (таблиці 1 та 2) можна зробити висновок, що лише 
чайно-гібридні троянди вітчизняного вирощування сорту Pascali 
відносяться до першого ґатунку, усі інші чайно-гібридні троянди як 
вітчизняного, так і іноземного вирощування відносяться до ґатунку 
екстра. Усі зразки чайно-гібридних троянд були свіжими, чистими, без 
наявних ознак ураження шкідниками та хворобами; загальна форма 
рослин була характерна для цого виду. 

Декоративність зрізаних чайно-гібридних троянд як вітчизняного, 
так і іноземного вирощування склала 5,0 балів. 

Висновки. Експертиза зразків зрізаних чайно-гібридних троянд 
вітчизняного та імпортного вирощування за всіма показниками якості 
показала високі декоративні властивості всіх зразків відповідно до вимог 
НД, що були оцінені в 5 балів. Це свідчить про дотримання виробниками 
технології вирощування зазначених товарів та застосування належних 
способів зберігання.  

При цьому зауваження були до маркування троянд, особливо 
вітчизнях квіткарів: не всі зразки мали позначку про найменування квітів, 
умови зберігання та транспортування, кількість та довжину квіток; дані 
про транспортні відвантажувальні документи, про наявність 
фітосанітарного контролю та штриховий код на упаковці. 

Для утримання конкурентних переваг та завоювання ринку 
вітчизняним квіткарям слід більш ретельно підходити до дотримання 
вимог НД стосовно нанесення інформації на пакування із квітами. 
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УДК 65.018:663.60 
 

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖІНОЧИХ  
ГІГІЄНІЧНИХ ПРОКЛАДОК 

 
Н.М. Пенкіна, В.В. Колесник, Г.О. Каламайко 

 
Проведено комплексну оцінку якості існуючих на світовому ринку 

жіночих щоденних прокладок, а також нових лікувально-профілактичних 
прокладок із прополісом. Використано комплекс показників якості, який 
включає органолептичні, фізико-хімічні та гігієнічні показники. Розраховано 
комплексний показник якості гігієнічних прокладок і за його результатами 
визначено кращий зразок. 

Ключові слова: якість, гігієнічна прокладка, властивість, коефіцієнт, 
група. 

 
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖЕНСКИХ 

ГИГИЕНИЧЕСКИХ ПРОКЛАДОК 
 

Н.М. Пенкина, В.В. Колесник, А.А. Каламайко 
 
Проведена комплексная оценка качества существующих на мировом 

рынке женских ежедневных прокладок, а также новых лечебно-
профилактических прокладок с прополисом. Использован комплекс показателей 
качества, который включает органолептические, физико-химические и 
гигиенические показатели. Рассчитан комплексный показатель качества 
гигиенических прокладок и по его результатам определен лучший образец. 

Ключевые слова: качество, гигиеническая прокладка, свойство, 
коэффициент, группа. 

 
COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF WOMEN'S 

HYGIENIC PADS QUALITY  
3 

N. Penkina, V. Kolesnyk, H. Kalamaiko 
 

Market of female hygiene products is in the state of constant growth and 
search for new types of pads with the improved consumer properties. In general, it is 
a significant market segment of hygienic products characterized by high saturation 
and competition. Over the past years, a range of daily pads has considerably grown, 
due to which consumers can choose goods according to their preference and price 
category. Now, the market of hygiene products offers a variety of women's pads, 
which differ in appearance and materials used during manufacturing. Use of 
substandard products can cause irritation or serious gynecological diseases. 
Therefore, studying the quality of women's pads and specifying the safety of their 
use are always relevant in practical activities. 
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The current research provides comprehensive assessment of quality for daily 
pads available in the world market, as well as for new medical and preventive pads 
with bee glue. Product quality assessment widely applies qualimetry methods. The 
specification of comprehensive quality indicator, which characterizes several 
features of a product, allows making a general conclusion concerning the 
compliance of prototypes with a wide range of modern requirements. 

Determination of specific properties in the samples of daily hygienic pads 
was performed for the calculation of a comprehensive quality indicator. The 
specified properties were divided into groups A (organoleptic), B (physical, 
chemical), and C (hygienic), which formed a tree of properties for women’s daily 
pads. Absolute quality indicators for the selected property groups were determined 
and intervals of changes in absolute values of each property indicator were 
specified. By means of the formula, absolute quality indicators were converted into 
relative ones. Each sample was provided with the points on each property. By means 
of the formulas, intra-group and inter-group significance ratios were calculated. 
Comprehensive indicator was calculated by an average weighted arithmetic method. 
The best sample was selected due to the comprehensive assessment of women's 
hygienic pads quality. 

Keywords: quality, hygienic pads, properties, coefficient, group. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Поняття якості 
продукції завжди є актуальним питанням у практичній діяльності. 
Якість являє собою сукупність взаємопов’язаних характеристик і 
властивостей, що здатні задовольняти визначені потреби певних груп 
населення [1]. 

Комплексний показник якості допомагає охарактеризувати 
одночасно декілька властивостей товару або одну складну властивість, 
а тому є загальним критерієм оцінки якості [2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для оцінки якості 
продукції широко застосовуються методи кваліметрії [3]. Для цього 
використовують комплекс показників якості, які зумовлюють 
відповідність дослідної продукції нормативно-технічній документації, а 
саме ГОСТ Р 52483-2005 «Прокладки (пакеты) женские гигиенические. 
Общие технические условия» [4]. Визначаючи якість щоденних 
гігієнічних прокладок, не можна обмежуватися лише зовнішнім виглядом 
і кольором. На сьогодні якісні жіночі прокладки мають відповідати більш 
широкому спектру вимог, таких як підвищені споживчі властивості, 
висока функціональність, знижений вміст токсичних речовин і 
відсутність шкірно-подразнювальної дії під час використання [5]. 

Мета статті – розрахувати та проаналізувати комплексний 
показник якості дослідних зразків, на основі експертизи якості за 
органолептичними, фізико-хімічними та гігієнічними показниками 
щоденних прокладок. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Визначення 
комплексного показника якості проводилось щодо таких вибраних 
зразків: 

– зразок № 1 – щоденні прокладки «Bella for teens»; 
– зразок № 2 – щоденні прокладки «Discreet»; 
– зразок № 3 – щоденні прокладки «Molped»; 
– зразок № 4 – щоденні лікувально-профілактичні прокладки з 

прополісом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Дерево властивостей якості щоденних гігієнічних прокладок 
 
Для визначення комплексного показника якості спочатку 
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– А – група властивостей, що характеризує органолептичні 
показники якості (зовнішній вигляд і форма, колір, запах);  

– Б – група властивостей, що характеризує фізико-хімічні 
показники товару (повне вологопоглинання, промочуваність верхнього 
покривного шару, рН водної витяжки); 
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– В – група властивостей, що характеризує гігієнічні показники 
якості (вміст формальдегіду, інтенсивність стороннього запаху, 
шкірно-подразнювальна дія) [6]. 

Таким чином, комплексний показник якості складається з таких 
груп властивостей і відповідних показників:  

– група А – органолептичні властивості [1 (зовнішній вигляд і 
форма, бали), 2 (колір, бали), 3 (запах, бали)]; 

– група Б – фізико-хімічні властивості [1 (повне 
вологопоглинання, г), 2 (промочуваність верхнього покривного шару, 
крапель), 3 (рН водної витяжки)]; 

– група В – гігієнічні властивості [1 (вміст формальдегіду, 
мг/дм3), 2 (інтенсивність стороннього запаху, бали), 3 (шкірно-
подразнювальна дія, бали)]. 

1. Позначимо абсолютні показники якості для вибраних груп 
властивостей: 

група А 
№ 1: Р1а1 = 4         Р2а1 = 2,8       Р3а1 = 2,9 
№ 2: Р1а2 = 3,6      Р2а2 = 2,9       Р3а2 = 2,8 
№ 3: Р1а3 = 3,9      Р2а3 = 2,7       Р3а3 = 2,7 
№ 4: Р1а4 = 4         Р2а4 = 2,9       Р3а4 = 3,0 
група Б 
№ 1: Р1б1 = 10,8    Р2б1 = 3          Р3б1 = 6,9 
№ 2: Р1б2 = 10,5    Р2б2 = 3          Р3б2 = 6,6 
№ 3: Р1б3 = 11,7    Р2б3 = 4          Р3б3 = 6,6 
№ 4: Р1б4 = 12,8    Р2б4 = 2          Р3б4 = 6,5 
група В 
№1: Р1в1 = 0,02    Р2в1 = 1          Р3в1 = 0 
№2: Р1в2 = 0,05    Р2в2 = 1          Р3в2 = 0 
№3: Р1в3 = 0,03    Р2в3 = 1          Р3в3 = 1 
№4: Р1в4 = 0,03    Р2в4 = 0          Р3в4 = 0 
2. Виділяємо інтервали зміни абсолютних значень кожного 

показника властивостей: 
група А: 
– зовнішній вигляд і форма: бракувальне – 3,4, еталонне – 4; 
– колір: бракувальне – 2,4, еталонне – 3; 
– запах: бракувальне – 2,6, еталонне – 3. 
група Б: 
– повне вологопоглинання: бракувальне – 8,5 г, еталонне – 13 г; 
– промочуваність верхнього покривного шару: бракувальне –  

9 краплин, еталонне – 2 краплин; 
– рН водної витяжки: бракувальне – 6,0, еталонне – 7,5. 
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група В: 
– вміст формальдегіду: бракувальне – 0,1 мг/дм3, еталонне – 0 мг/дм3; 
– інтенсивність стороннього запаху: бракувальне – 2, еталонне – 0; 
– шкірно-подразнювальна дія: бракувальне – 1, еталонне – 0. 
3. Здійснюємо переведення абсолютних показників якості у 

відносні. Для цього використаємо формулу 1 [7]: 
 

q = (Pi – Pi
бр) / (Pi

ет – Pi
бр),   (1) 

 
де q – відносне значення показника; 

  Pi – абсолютний показник якості для обраних груп властивостей; 
  Pi

бр – абсолютне бракувальне значення; 
  Pi

ет – абсолютне еталонне значення. 
 

Таблиця 1 
Результати переведення абсолютних показників у відносні  

для зразків щоденних прокладок «Bella for teens» та «Discreet» 
 

Зразок № 1 Зразок № 2 
Показник 

Ріа1 Рів1 Ріа2 Рів2 
Зовнішній вигляд і форма 4 1 3,6 0,3 
Колір 2,8 0,7 2,9 0,8 Група А 
Запах 2,9 0,75 2,8 0,5 
Повне вологопоглинання 10,8 0,51 10,5 0,44 
Промочуваність верхнього 
покривного шару 3 0,85 3 0,85 

Група Б 

рН водної витяжки 6,9 0,6 6,6 0,4 
Вміст формальдегіду 0,02 0,8 0,05 0,5 
Інтенсивність стороннього 
запаху 1 0,5 1 0,5 Група В 
Шкірно-подразнювальна 
дія 0 1 0 1 
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Таблиця 2 
Результати переведення абсолютних показників у відносні  
для зразків щоденних прокладок «Molped» і лікувально-

профілактичних із прополісом 
 

Зразок № 3 Зразок № 4 
Показник 

Ріа3 Рів3 Ріа4 Рів4 
Зовнішній вигляд і форма 3,9 0,83 4 1 
Колір 2,7 0,5 2,9 0,8 Група А 
Запах 2,7 0,25 3 1 
Повне вологопоглинання 11,7 0,71 12,8 0,96 
Промочуваність верхнього 
покривного шару 4 0,71 2 1 

Група Б 

рН водної витяжки 6,6 0,4 6,5 0,3 
Вміст формальдегіду 0,03 0,7 0,03 0,7 
Інтенсивність стороннього 
запаху 1 0,5 0 1 Група В 
Шкірно-подразнювальна 
дія 1 0 0 1 

 
4. Для розрахунку внутрішньогрупових і міжгрупових коефіцієнтів 

вагомості необхідно використовувати такі формули (2) та (3): 
 

∑
=

=
n

j
ijі a

N
а

1

1
 (2)

 
де n – число показників якості продукції; 

 N – число експертів; 
 аіj – параметри вагомості і-го показника, що визначив j-й експерт. 

 

∑
=

=
n

i
i

i
i

a

a
m

1

 

(3)

 
де аі – середнє арифметичне значення коефіцієнта вагомості і-го 
показника якості; 

mі – коефіцієнт вагомості і-го показника. 
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Таблиця 3 
Результати розрахунку внутрішньогрупових коефіцієнтів 
вагомості для всіх груп властивостей щоденних прокладок  

«Bella for teens» 
 

Показник групи А Показник групи Б Показник групи В Експерт 
Р1а Р2а Р3а Р1б Р2б Р3б Р1в Р2в Р3в 

Перший 
експерт 5 5 3 5 4 4 5 4 5 
Другий 
експерт 4 3 4 5 5 3 4 4 4 
Третій 
експерт 5 4 5 4 3 4 5 4 5 
Середнє 
значення 4,7 4 4 4,7 4 3,7 4,7 4,0 4,7 
Коефіцієнт 
вагомості 
окремого 
показника, 

mi 0,37 0,315 0,315 0,4 0,32 0,3 0,35 0,3 0,35 
 

Таблиця 4 
Результати розрахунку внутрішньогрупових коефіцієнтів 

вагомості для всіх груп показників щоденних прокладок «Discreet» 
 

Показник групи А Показник групи Б Показник групи В Експерт 
Р1а Р2а Р3а Р1б Р2б Р3б Р1в Р2в Р3в 

Перший 
експерт 4 3 3 5 4 5 5 4 4,5 
Другий 
експерт 4 4 3 4 3 3 4 4 4 
Третій 
експерт 5 4 3 5 4 5 4 3 4 
Середнє 
значення 4,3 3,7 3 4,7 3,7 4,3 4,3 3,7 4,2 
Коефіцієнт 
вагомості 
окремого 
показника, 

mi 0,39 0,34 0,27 0,37 0,29 0,34 0,35 0,3 0,345 
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Таблиця 5 
Результати розрахунку внутрішньогрупових коефіцієнтів 

вагомості для всіх груп показників щоденних прокладок «Molped» 
 

Показник групи А Показник групи Б Показник групи В Експерт 
Р1а Р2а Р3а Р1б Р2б Р3б Р1в Р2в Р3в 

Перший 
експерт 4,5 3,5 4 4,5 4 3,5 4 3 4 
Другий 
експерт 5 4 4 4,5 4 2,5 3,5 4 4 
Третій 
експерт 5 3,5 4 5 3 3 4,5 4,5 3,5 
Середнє 
значення 4,83 3,7 4 4,7 3,7 3 4 3,83 3,83 
Коефіцієнт 
вагомості 
окремого 
показника, 

mi 0,39 0,29 0,31 0,41 0,325 0,26 0,34 0,33 0,33 
 

Таблиця 6 
Результати розрахунку внутрішньогрупових коефіцієнтів 
вагомості для всіх груп показників щоденних лікувально-

профілактичних прокладок із прополісом 
 

Показник групи А Показник групи Б Показник групи В Експерт 
Р1а Р2а Р3а Р1б Р2б Р3б Р1в Р2в Р3в 

Перший 
експерт 5 5 4,5 4,5 3,5 4,5 4,5 4,5 5 
Другий 
експерт 4 4 4,5 5 4,5 3 3,5 3,5 5 
Третій 
експерт 5 4,5 5 4,5 5 5 4 4,5 5 
Середнє 
значення 4,7 4,5 4,7 4,7 4,3 4,17 4,7 4,17 2,7 
Коефіцієнт 
вагомості 
окремого 
показника, 

mi 0,34 0,32 
 

0,34 0,36 0,33 0,32 0,37 0,38 0,25 
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Таблиця 7 
Дані розрахунку міжгрупових коефіцієнтів вагомості 

 
Показник Експерт 

А Б В 
Перший експерт 5 4 4 
Другий експерт 4 5 5 
Третій експерт 5 4 3 
Середнє значення 4,7 4,3 4 
Коефіцієнт вагомості окремого 
показника, mi 0,36 0,33 0,3 

 
5. Розраховуємо комплексний показник якості 

середньозваженим арифметичним способом. Для цього використаємо 
формулу 4 для середньозваженого арифметичного показника: 

 

)( iiio qmMK ∑=
,
 (4)

 
де Мі – міжгрупові коефіцієнти вагомості; 

 mi – внутрігрупові коефіцієнти вагомості показників якості;  
 qi – відносні показники якості. 

Для щоденних прокладок «Bella for teens»: 
К0 = 0,36×(0,37×1,0 + 0,315×0,7 + 0,315×0,75) + 0,33× (0,4×0,51 + 

+ 0,32×0,85 + 0,3×0,6) + 0,3× (0,35×0,8 + 0,3×0,5 + 0,35×1,0) = 0,75. 
Для щоденних прокладок «Discreet»: 
К0 = 0,36× (0,39×0,3 + 0,34×0,8 + 0,27×0,5) + 0,33× (0,37×0,44 + 

+ 0,29×0,85 + 0,34×0,4) + 0,3× (0,35×0,5 + 0,3×0,5 + 0,345×1,0) = 0,57. 
Для щоденних прокладок «Molped»: 
К0 = 0,36× (0,39×0,83 + 0,29×0,5 + 0,31×0,25) + 0,33× (0,41×0,71 + 

+ 0,325×0,71 + 0,26×0,4) + 0,3× (0,34×0,7 + 0,33×0,5 + 0,33×1,0) = 0,52. 
Для щоденних лікувально-профілактичних прокладок з 

прополісом: 
К0 = 0,36× (0,34×1 + 0,32×0,8 + 0,34×1,0) + 0,33× (0,36×0,96 +  

+ 0,33×1 + 0,32×0,3) + 0,3× (0,37×0,7 + 0,38×1,0 + 0,25×1,0) = 0,86. 
Висновки. Проаналізувавши отримані дані комплексного 

показника якості для зразків щоденних прокладок, можемо зробити 
висновок, що показник якості коливається в межах 0,52 до 0,86. Це 
свідчить, що якість вибраних гігієнічних прокладок змінюється з доброї 
до відмінної: 
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− від 0 до 0,25 – незадовільна якість;  
− від 0,25 до 0,50 – задовільна якість;  
− від 0,50 до 0,75 – добра якість;  
− від 0,75 до 1 – відмінна якість. 
Відповідно до розрахункових даних найвищий комплексний 

показник якості 0,86 мають жіночі щоденні лікувально-профілактичні 
прокладки з прополісом, а найменший – щоденні прокладки «Molped» 
показником 0,75. 
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