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АНОТАЦІЯ 

 

Актуальність роботи. За даними експертів, здоров’я людини на 52-

55 % залежить від соціально-економічних умов і способу життя, а харчування є 

однією з визначальних складових цього аспекту і визначає рівень життя 

суспільства. У реалізації концепції здорового харчування населення одне з 

основних місць належить безпеці харчових продуктів. Турбота держави про 

якість та безпечність харчової продукції вважається обов’язковою умовою 

національної економіки і безпеки. 

Враховуючи, що Україна обрала європейський шлях, перед нею постали 

важливі завдання у сфері безпеки харчових продуктів, вирішення яких зможе 

забезпечити розвиток країни і стале міжнародне співробітництво. З огляду на 

це перед державою постало завдання щодо гармонізації й адаптації 

вітчизняного законодавства у сфері безпечності харчових продуктів до норм 

ЄС. 

В основу європейської концепції безпечного і якісного харчування 

покладено систему НАССР, яка забезпечує ідентифікації небезпечних факторів, 

встановлення критичних контрольних точок і попереджуючих заходів. 

Головною концепцією цієї системи є забезпечення безпечності та якості 

продукції на всьому шляху харчового ланцюга – «від лану до столу», тому 

гармонізація вітчизняних і міжнародних стандартів диктує необхідність 

впровадження НАССР на всіх етапах виробництва продукції. 

Контроль безпеки харчових продуктів згідно до програм і планів 

НАССР задекларовано міжнародним стандартом ISO 22000, який визначає 

вимоги до системи менеджменту в галузі безпечності харчових продуктів, 

об’єднуючи в собі всі загальноприйняті ключові елементи з метою 

забезпечення безпеки харчових продуктів по всьому продовольчому ланцюжку. 

В Україні починаючи з 2001 року прийнято низку нормативних актів 

завдяки чому країна гармонізувала вимоги до НАССР для підприємств усього 
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харчового ланцюга та вимоги, які використовуються для аудиту та сертифікації 

систем менеджменту безпечності харчових продуктів. 

Але недостатньо просто гармонізувати законодавство, важливо 

забезпечити дійсно системний підхід до забезпечення безпечності харчових 

продуктів. 

Мета і предмет вивчення. Мета роботи – аналіз ефективності системи 

управління безпечністю під час виробництва та реалізації яловичини . 

Для досягнення поставленої мети нами були виконані наступні завдання: 

 аналіз елементів системи управління безпечністю на етапі 

вирощування великої рогатої худоби; 

 аналіз елементів системи управління безпечністю на етапі забою та 

первинної переробки великої рогатої худоби; 

 аналіз елементів системи управління безпечністю на етапі реалізації 

яловичини. 

Об’єкт дослідження – система управління безпечністю яловичини. 

Предмет дослідження – звітна документація з питань ветеринарної 

медицини (Форма № 1-ВЕТ, Форма № 1А-ВЕТ, Форма № 2А-ВЕТ, Форма № 5-

ВЕТ, Форма № 6-ВЕТ). 

Коротка характеристика роботи. Робота написана на 30 сторінках та 

складається із наступних розділів: анотація, вступ, огляд літератури, матеріали і 

методи досліджень, результати досліджень та їх узагальнення, висновки, 

пропозиції, список літератури. Матеріали власних досліджень представлені на 

12 рисунках. Під час написання роботи використано 28 літературних джерел, 2 

з яких латиницею. 

Дослідження проводилися на базі Тульчинського району Одеської 

області. 

Отримані нами данні дають нам об’єктивне уявлення щодо ефективності 

окремих етапів впровадженої системи управління безпечністю харчових 

продуктів на прикладі конкретних продукту і району.  



5 

 

ВСТУП 

 

Одним з критеріїв, що визначають культуру країни є якість і безпечність 

продуктів харчування. За даними експертів, здоров’я людини на 52-55 % 

залежить від соціально-економічних умов і способу життя, а харчування є 

однією з визначальних складових цього аспекту і визначає рівень життя 

суспільства (Патрєва Л.С., 2016; Євстаф’єва В.О. та ін., 2018). 

В останні роки значно зростає увага до проблем забезпечення безпеки 

харчових продуктів і посилення контролю за їх якістю. Перед сучасним 

споживачем постає велике різноманіття харчових продуктів, з яких він може 

обрати ті, що на його думку є більш безпечні та якісні. Це, у свою чергу, 

створює конкуренті відносини серед виробників і спонукає їх до покращення 

своєї продукції. Крім того, в умовах глобалізації та інтеграції, українські 

виробники здобувають змогу виходу на міжнародні ринки, що також зумовлює 

необхідність забезпечення рівня конкурентоспроможності продукту 

(Приліпко Л.В., 2014; Касянчук В.В. та ін., 2015; Брулевич В.В., 2016) 

В Україні виробництво яловичини є одним із найважливіших елементів 

м’ясного сектору економіки, але сьогодні ситуація є доволі критичною. Занепад 

інфраструктури сільського господарства призвів до негативних явищ у 

тваринницькі галузі, через що за останні роки виробництво яловичини 

знизилось маже вдвічі. Але наша країна має всі необхідні переваги для 

нарощування виробництва якісної м’ясної продукції – сприятливі кліматичні 

умови, обширність території, наявність досвіду великотоварного виробництва 

м’яса, здійснення кроків у бік відновлення переробної промисловості 

(Станько В.Ю., 2012; Кутас О.О., 2014; Курінна М.Ю., 2015; Ляховець В.О., 

2016). 

На сучасному етапі розвитку тваринництва, і зокрема скотарства, 

України задля забезпечення конкурентоспроможності продукції й виходу на 

європейський ринок, першочерговим завданням є необхідність гарантувати 

якість та безпечність продукції на рівні міжнародних вимог. В зв’язку з цим 
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перед державою постало важливе завдання щодо гармонізації й адаптації 

вітчизняного законодавства у сфері безпечності харчових продуктів до норм ЄС 

(Брулевич В.В., 2016; Патрєва Л.С., 2016). 

Завдяки внесенню змін до ключових законів України «Про ветеринарну 

медицину», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя 

населення», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості 

харчових продуктів» і прийняттю стандартів ІSО, зокрема ІSО 22000, Україна 

зробила значний крок в гармонізації вимог до НАССР для підприємств усього 

харчового ланцюга та вимоги, які використовуються для аудиту та сертифікації 

систем менеджменту безпечності харчових продуктів (Касянчук В.В. та ін., 

2015; Гавриляк М.Я., Шестопал Г.С., 2017). 

Але, для гарантування безпечності харчових продуктів, недостатньо 

лише гармонізувати законодавство, важливо забезпечити дійсно системний 

підхід. 

В зв’язку з цим метою нашої роботи було провести аналіз ефективності 

системи управління безпечністю на окремих етапах виробництва яловичини. 

Для досягнення поставленої мети нами були виконані наступні завдання: 

 аналіз елементів системи управління безпечністю на етапі 

вирощування великої рогатої худоби; 

 аналіз елементів системи управління безпечністю на етапі забою та 

первинної переробки великої рогатої худоби; 

 аналіз елементів системи управління безпечністю на етапі реалізації 

яловичини. 
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ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

Ринок яловичини: стан і перспективи 

М'ясо та м'ясопродукти залишаються одним із основних джерел 

поживних речовин у раціоні людей в усьому світі. Серед видів м'яса забійних 

тварин одне із провідних місць за рівнем споживання посідає яловичина 

(Богатко Н.М. та ін, 2013; Ляховець В.О., 2016). 

Яловичина містить значну кількість життєво необхідних білків, жиру за 

їх оптимального співвідношення, мінеральних та інших речовин. М'ясо великої 

рогатої худоби багате на незамінні амінокислоти, що добре засвоюються 

організмом людини і сприяють засвоєнню білків рослинного походження 

(Цибульська С.А., 2003; Басараб І.М. та ін., 2016). 

В Україні виробництво яловичини є одним із найважливіших елементів 

м’ясного сектору економіки, але сьогодні ситуація є доволі критичною. Занепад 

інфраструктури сільського господарства призвів до негативних явищ у 

тваринницькі галузі й виробництво яловичини знизилось за останні роки, маже 

вдвічі. Крім того відбувся перерозподіл виробників – більшість 

сільськогосподарських підприємств змушені були відмовитися від цього 

збиткового виду діяльності, натомість виробництво збільшилось в 

господарствах населення, і сьогодні ринок яловичини на 76% обсягів залежить 

від них. Але, в перспективі, Україна має всі необхідні переваги для 

нарощування виробництва якісної м’ясної продукції – сприятливі кліматичні 

умови, обширність території, наявність досвіду великотоварного виробництва 

м’яса, здійснення кроків у бік відновлення переробної промисловості 

(Станько В.Ю., 2012; Кутас О.О., 2014; Копитець Н.Г., 2015; Курінна М.Ю., 

2015; Ляховець В.О., 2016) 

В той же час на світовому ринку м’яса скотарство відіграє надзвичайно 

важливу роль і Європейський Союз (ЄС) може стати потужним ринком збуту 

для української яловичини. Але існує низка умов, без дотримання яких 

забезпечення конкурентоспроможності харчового продукту і вихід на 
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європейський ринок є не можливим. На сучасному етапі розвитку скотарства, 

основна проблема полягає в необхідності виконати вимоги щодо якості та 

безпечності продукції для отримання дозволів на експорт у ЄС (Вихопень Л.П., 

2011; Курінна М.Ю., 2015; Ляховець В.О., 2016; Осташко Т.О., 2016; 

Патрєва Л.С., 2016). 

Таким чином, першим кроком для забезпечення 

конкурентоспроможності й просування експорту продукції тваринного 

походження, зокрема яловичини, на ринки ЄС є вимог до цієї продукції, які має 

задовольнити країна і виробники для того щоб відповідати європейським 

стандартам. Мова йде про гарантію безпечності продукції (Вихопень Л.П., 

2011; Букалова Н.В. та ін., 2013; Копитець Н.Г., 2015; Курінна М.Ю., 2015; 

Ляховець В.О., 2016). 

 

Базові засади законодавства в сфері безпечності харчової продукції 

У реалізації концепції здорового харчування населення одне з основних 

місць належить безпеці харчових продуктів. Турбота держави про якість та 

безпечність харчової продукції вважається обов’язковою умовою національної 

економіки і безпеки (Брулевич В.В., 2016; Патрєва Л.С., 2016; Євстаф’єва В.О. 

та ін., 2018). 

На глобальному рівні питаннями безпеки харчових продуктів, 

розробкою і впровадженням норм та стандартів безпеки харчових продуктів 

займаються Продовольча та сільськогосподарська організація (ФАО), Всесвітня 

організація охорони здоров'я (ВООЗ) та Світова організація торгівлі (СОТ). Ще 

в 1947 році було укладено угоду «Генеральна угода з тарифів і торгівлі» 

(ГАТТ), яка містила положення про застосування країнами заходів, необхідних 

для захисту життя або здоров'я людей, тварин або рослин. У 1994 році СОТ 

прийняла Угоду про санітарні та фітосанітарні заходи (СФС), згідно з якою 

СОТ встановлює обмеження щодо політики країн-членів щодо безпеки 

харчових продуктів, здоров'я тварин і рослин (фітосанітація) щодо 

імпортованих шкідників та хвороб. Комісія Codex Alimentarius (CCA) 
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встановлює стандарти безпеки харчових продуктів на глобальному рівні, на 

яких члени СОТ повинні базувати свої методики СФС (Muhammed Rafeeque 

KT, Mini Sekharan N, 2018). 

На сучасному етапі в основу європейської концепції безпечного і 

якісного харчування покладено систему НАССР – Hazard Analysis and Critical 

Control Point systems – систему ідентифікації небезпечних факторів, 

встановлення критичних контрольних точок і попереджуючих заходів. 

Стандарт Кодексу - Загальні принципи гігієни харчових продуктів - CAC / RCP 

1-1969 детально описує HACCP та рекомендації щодо його застосування. 

Сьогодні вважається, що аналіз ризику в критичних контрольних точках є 

найсприятливішою системою менеджменту безпечності харчових продуктів. 

Вона включає належну сільськогосподарську практику (Good Agricultural 

Practice –GAP), належну ветеринарну практику (Good Veterinary Practice – 

GVP), належну виробничу практику (Good Manufacturing Practice –GMP), 

належну практику з гігієни (Good Hygienic Practice – GHP), належну практику 

виробництва (Good Production Practice – GPP), належну практику дистрибуції 

(Good Distribution Practice – GDP) та належну практику реалізації (Good Trading 

Practice – GTP), що були розроблені та рекомендовані САС. Таким чином, 

головною концепцією цієї системи є забезпечення безпечності та якості 

продукції на всьому шляху харчового ланцюга – «від ферми до вилки» («від 

лану до столу»), тому гармонізація вітчизняних і міжнародних стандартів 

диктує необхідність впровадження НАССР на всіх етапах виробництва 

продукції (Хохлявин С.А., Михеева С.В., 2006; Гаврилова Ю.А., Смирнова 

Н.А., 2014; Гавриляк М.Я., Шестопал Г.С., 2017; Muhammed Rafeeque KT, Mini 

Sekharan N, 2018). 

Контроль безпеки харчових продуктів згідно до програм і планів 

НАССР задекларовано низкою міжнародних стандартів. Зокрема стандарт ISO, 

22000 визначає «безпечність харчових продуктів» як концепцію, згідно з якою 

їжа не завдає шкоди споживачеві, коли вона готується та / або споживається 

відповідно до її призначення. Таким чином стандарт ISO 22000 визначає 
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вимоги до системи менеджменту в галузі безпечності харчових продуктів, 

об’єднуючи в собі всі загальноприйняті ключові елементи з метою 

забезпечення безпеки харчових продуктів по всьому продовольчому ланцюжку 

(Гавриляк М.Я., Шестопал Г.С., 2017; Muhammed Rafeeque KT, Mini 

Sekharan N, 2018). 

Враховуючи, що Україна обрала європейський шлях, перед нею постали 

важливі завдання у сфері безпеки харчових продуктів, вирішення яких зможе 

забезпечити розвиток країни і стале міжнародне співробітництво. З огляду на 

це перед державою постало завдання щодо гармонізації й адаптації 

вітчизняного законодавства у сфері безпечності харчових продуктів до норм ЄС 

(Брулевич В.В., 2016; Патрєва Л.С., 2016). 

В Україні питаннями впровадження системи НАССР почали цікавитися 

тільки з 2001 року. Одні з перших посилань на систему НАССР у законодавстві 

України з’явились у Законі «Про безпечність та якість харчових продуктів» (в 

редакції 2005 року), а згодом було введену в дію і ДСТУ ІSО 22000:2007 (ISO 

22000:2005, IDT) Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги 

до будь-яких організацій харчового ланцюга. І, нарешті, у 2017 році було 

затверджено «Системи менеджменту безпечності харчових продуктів. Вимоги 

до органів, що здійснюють аудит та сертифікацію систем менеджменту 

безпечності харчових продуктів (відповідно ISO/TS 22003:2013)» Завдяки 

прийняттю стандартів ІSО та внесенню змін до ключових законів – «Про 

ветеринарну медицину», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного 

благополуччя населення», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та 

якості харчових продуктів», Україна зробила значний крок в гармонізації вимог 

до НАССР для підприємств усього харчового ланцюга та вимоги, які 

використовуються для аудиту та сертифікації систем менеджменту безпечності 

харчових продуктів (Касянчук В.В. та ін., 2015; Гавриляк М.Я., Шестопал 

Г.С., 2017). 
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МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Дослідження проводились протягом весни 2018 року на базі 

Тульчинського району Вінницької області. 

Об’єктом дослідження була система управління безпечністю яловичини, 

оцінку ефективності якої проводили за результатами аналізу звітної 

документації району з питань ветеринарної медицини, а саме – Форма № 1-

ВЕТ, Форма № 1А-ВЕТ, Форма № 2А-ВЕТ, Форма № 5-ВЕТ, Форма № 6-ВЕТ, 

за 2013-2017 роки. 

Процес виробництва м'яса, в т.ч. яловичини «від ферми до вилки» 

складається з багатьох етапів, але основні з них: вирощування тварин; забій і 

перинна переробка (обробка після забою); постобробка (зокрема, роздрібна 

торгівля). На даних етапах на безпечність яловичини в системі управління ними 

впливають численні чинники, які наразі можна розподілити на дві групи: 

ветеринарні та технологічні. В даному досліджені ми проводили оцінку лише за 

впливом ветеринарних (епідеміологічних) чинників. 

Під час аналізу ми визначали епізоотичну ситуацію в районі, кількість 

проведених діагностичних досліджень і лікувально-профілактичних заходів, 

об’єми і умови забою, результати післязабійної і ветеринарно-санітарної 

експертизи. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ УЗАГАЛЬНЕННЯ 

 

Аналіз елементів системи управління безпечністю на етапі 

вирощування великої рогатої худоби 

На початку дослідження ми проаналізували епізоотичну ситуацію й 

відомості щодо проведення профілактичних протиепізоотичних заходів в 

районі. 

Згідно даних щодо поголів’я тварин в Тульчинському районі Вінницької 

області, велика рогата худоба, в основному, вирощується в індивідуальних 

присадибних господарствах. Все поголів’я великої рогатої худоби у 

ідентифіковано, знаходиться на обліку ветеринарної служби району і 

обслуговуються спеціалістами районної державної лікарні ветеринарної 

медицини та її структурних підрозділів. 

В останні роки в районі спостерігається відносно нестабільна 

епізоотична ситуація, так було зареєстровано спалахи сказу, лейкозу ВРХ і 

пастерельозу (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Динаміка кількості неблагополучних пунктів (за інфекційними 

захворюваннями) в період 2013-2017 років 
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З рисунку 1 видно, що все більшого епізоотичного значення в районі 

набуває пастерельоз – кількість неблагополучних пунктів з року в рік зростає. 

Щодо сказу, то за останні п’ять років, у районі було зареєстровано 44 

неблагополучних пункти, захворіло 55 тварини, у тому числі й велика рогата 

худоба. Найбільше неблагополучних пунктів щодо сказу тварин було 

зареєстровано у 2016 році (19, що становить 43,2% від загальної кількості за 

останні 5 років), менше у 2017 році (9 та 20,5% відповідно), значно менше у 

2013 (6 та 13,6% відповідно) та у 2014 і 2015 роках (по 5 та 11,4% відповідно). 

Також, важливо зазначити, що кількість вогнищ лейкозу великої рогатої 

худоби із року в рік зменшується. 

Таких результатів було досягнуто завдяки тому, що спеціалісти 

ветеринарної медицини району проводять профілактичні протиепізоотичні 

заходи: діагностичні дослідження, вакцинації, лікувально-профілактичні 

обробки, ветеринарно-санітарні роботи. 

Діагностичні дослідження. Протягом дослідного періоду в районі 

проводились клінічні, лабораторні та серологічні дослідження поголів’я великої 

рогатої худоби. З клінічних, проводились дослідження на лейкоз та 

гіподерматоз – 19784 та 39761 гол., відповідно. Лабораторно досліджували 

поголів’я на губчастоподібну енцефалопатію, сказ, піроплазмідози, трихомоз, 

діктікаульоз, фасціольоз і сетаріоз ( рис. 2). 

З рисунку 2 видно, що основну питому вагу проведених лабораторних 

досліджень складають паразитологічні дослідження на диктіокаульоз, 

фасціольоз і сетаріоз. Щодо досліджень на губчастоподібну енцефалопатію, 

піроплазмідози, трихомоз і сказ то їх проводиться не значна кількість. Всього за 

дослідний період було лабораторно досліджено на діктікаульоз – 3168 гол., 

фасціольоз – 3078 гол., сетаріоз – 2165 гол., піроплазмідози – 102 гол., 

губчастоподібну енцефалопатію – 91 гол., трихомоз – 72 гол. і сказ – 16 гол. 

Також звертає увагу, що лабораторні дослідження на сказ розпочали 

проводити з 2016 року, натомість дослідження а на трихоманоз не проводяться 

з 2015 року. 
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Рис. 2. Динаміка проведення лабораторних досліджень великої рогатої худоби 

в період 2013-2017 років, тис. голів 

 

Важливо зазначити, що аналіз документації вказує, що лабораторні 

дослідження охоплюють поголів’я великої рогатої худоби лише у 

сільськогосподарських підприємствах, і не проводяться для тварин які 

утримуються в індивідуальних присадибних господарствах мешканців району. 

Серологічно поголів’я великої рогатої худоби у районі досліджували на 

лейкоз, бруцельоз та лептоспіроз (рис. 3). 

З рисунку 3 видно, що кількість серологічних досліджень із року 

залишається майже на одному рівні. Причому серологічні дослідження на 

лейкоз і бруцельоз охоплюють усе поголів’я великої рогатої худоби району, а 

на лептоспіроз, навпаки – лише не значну його частку. Так протягом дослідного 

періоду в районі було проведено 39072 досліджень на лейкоз, 33824 – на 

бруцельоз і лише 768 досліджень на лептоспіроз. 

Вакцинації. Протягом дослідного періоду поголів’я великої рогатої 

худоби в районі вакцинувалось проти сказу, лептоспірозу, сальмонельозу, 

сибірки та трихофітії (рис. 4). 
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Рис. 3. Динаміка проведення серологічних досліджень великої рогатої худоби в 

період 2013-2017 років, тис. голів 

 

 

Рис. 4. Динаміка проведення вакцинацій великої рогатої худоби 

в період 2013-2017 років, тис. голів 
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щеплено тварин проти сибірки – 51946 голів, значно менше проти лептоспірозу 

– 2252 голів та зовсім не значна кількість проти сказу (566 голів), трихофітії 

(122) та сальмонельозу (100). При цьому, важливо звернути увагу, що проти 

сальмонельозу тварин почали вакцинувати лише у 2017 році, а проти трихофітії 

вакцинували тільки у 2014, 2015 і 2017 роках. 

Окремо зауважимо, що лише вакцинація проти сибірки охоплює усе 

поголів’я великої рогатої худоби району, інші – охоплюють не значну частку 

поголів’я і проводяться лише у сільськогосподарських підприємствах, не 

охоплюючи тварин в індивідуальних присадибних господарствах. 

Лікувально-профілактичні обробки. За останні п’ять років в районі 

проводились лікувально-профілактичні обробки великої рогатої худоби проти 

диктіокаульозу, фасціольозу, телязіозу та гіподерматозу (рис. 5). Всього за 

дослідний період було проведено обробок проти гіподерматозу – 11066 гол., 

диктіокаульозу – 10128 гол., фасціольозу – 9477 гол., телязіозу – 8752 гол. 

 

 

Рис. 5. Динаміка проведення лікувально-профілактичних обробок великої 

рогатої худоби в період 2013-2017 років, тис. голів 
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профілактичні обробок із року в рік збільшується, але не суттєво. При цьому, 

згідно звітної документації, це збільшення пов’язано із збільшенням поголів’я 

великої рогатої худоби у сільськогосподарських підприємствах району і вони 

охоплюють лише цих тварин. Натомість в індивідуальних присадибних 

господарствах вони не проводяться взагалі. 

Ветеринарно-санітарні роботи. За дослідний період в районі було 

проведено профілактичної дезінфекції на площі 64805 м
2
, вимушеної 

дезінфекції – 2390 м
2
 , дезінсекції – 9920 м

2 
та дератизації – 10800 м

2
 (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Динаміка проведення ветеринарно-санітарних робіт  

в період 2013-2017 років, тис. м. кв. 
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заразних хвороб великої рогатої худоби. Але звертає увагу те, що в більшості 

вони здійснюються лише у сільськогосподарських підприємствах. Наразі в 

індивідуальних присадибних господарствах мешканців району, що вирощують 

велику рогату худобу проводиться не повний спектр зазначених заходів, а лише 

ті, що є обов’язковими та фінансуються за бюджетні кошти, зокрема, 

туберкулінізація, серологічні дослідження на лейкоз та бруцельоз, 

профілактична вакцинація проти сибірки. Цей факт викликає занепокоєння 

стосовно питань безпечності та якості продуктів забою, що отримують у районі 

на етапі вирощування тварин. 

 

Аналіз елементів системи управління безпечністю на етапі забою та 

первинної переробки великої рогатої худоби 

Надалі ми проаналізували об’єми забою і результати ветеринарно-

санітарного контролю і нагляду щодо продуктів забою великої рогатої худоби в 

районі (ф-5вет, ф-6вет). Встановлено (рис. 7), що протягом за 2013-2017 років в 

районі всього забито 43079 голів великої рогатої худоби.  

 

 

Рис. 7. Динаміка забою великої рогатої худоби в період 2013-2017 років, гол. 
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Звертає увагу тенденція зростання кількості забитих голів в період 2013-

2014 років, яка змінилась значним зниженням об’ємів забою в 2015-2017 роках. 

Важливо зазначити, що в дослідний період більшість забою великої рогатої 

худоби в районі відбувається на м’ясопереробних підприємствах (93,42 %), а 

решта (6,58 %) – подвірно, в індивідуальних присадибних господарствах 

мешканців району. 

За результатами ветеринарно-санітарного контролю і нагляду при забої 

великої рогатої худоби під час подвірного забою жодного випадку виявлення 

хвороб не було. В той же час встановлено (рис. 8), що на м’ясопереробних 

підприємствах під час проведення передзабійного клінічного огляду тварин 

було виявлено за весь період 185 випадків хвороб тварин, а під час проведення 

післязабійної ветеринарно-санітарної експертизи – 8282 випадки. З рисунку 

видно, що динаміка виявлення хвороб не має постійної закономірності, але 

спостерігається пряма залежність до кількості забитих тварин. 

 

 

Рис. 8. Динаміка виявлення хвороб під час забою великої рогатої худоби в 

умовах МПП в період 2013-2017 років, випадків 
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хвороби виявлені під час проведення передзабійного клінічного огляду, 

відносились до незаразних. Щодо хвороб виявлених під час проведення 

післязабійної ветеринарно-санітарної експертизи (рис. 9), то вони 

розподілились наступним чином: незаразні – 83,17 %, інвазійні – 16,83 % 

випадків, а інфекційні хвороби не спостерігалися взагалі. Звертає увагу, що, 

випадки виявлення інвазійних хвороб значно знизились в період 2016-2017 

років. 

 

 

Рис. 9. Динаміка етіології хвороб виявлених під час післязабійної ветеринарно-

санітарної експертизи великої рогатої худоби в умовах МПП 

в період 2013-2017 років, випадків 
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людини, ми дослідили структури інвазійних хвороб які виявляли під час 

післязабійної ветеринарно-санітарної експертизи. Встановлено (рис. 10), що у 

тварин виявляли такі хвороби як ехінококоз та фасціольоз. 

Найбільше випадків виявлення ехінококозу було зареєстровано у 2015 

році – 288, що склало 89,17 % від загальної кількості виявлених інвазійних 

хвороб, а найменше у 2017 році – 5 (3,25 %). Найбільше випадків виявлення 
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фасціольозу було у 2013 році – 321, що склало 73,12 % від загальної кількості 

виявлених інвазійних хвороб, а найменше у 2015 році – 35 (10,83 %). Привертає 

увагу і той факт, що в період 2013-2015 років спостерігалась тенденція щодо 

зростання питомої ваги ехінококозу, і зменшення випадків виявлення 

фасціольозу, а в 2016-2017 роках ситуація протилежно змінилась. 

 

 

Рис. 10. Динаміка структури інвазійних хвороб, що були виявлені під час 

післязабійної ветеринарно-санітарної експертизи в умовах МПП 

в період 2013-2017 років, випадків 

 

Аналіз елементів системи управління безпечністю на етапі реалізації 

яловичини 

Реалізація продуктів забою великої рогатої худоби в районі, здебільшого 

відбувається через ринки. Аналіз результатів ветеринарно-санітарної 

експертизи на ринках району встановив (рис. 11), що за 2013-2017 роки 

спеціалістами ДЛВСЕ було проведено 143 ветеринарно-санітарних експертиз, 

допущено до реалізації 143 туші, виявлено випадків хвороб 13. 

З рисунку 11 видно, що у 2015-2016 роках спостерігалась тенденція 
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надходження продуктів забою великої рогатої худоби на реалізацію, але у 2017 

році ситуація почала виправлятись. 

 

 

Рис. 11. Динаміка ветеринарно-санітарної експертизи продуктів забою 

великої рогатої худоби у ДЛВСЕ на ринках в період 2013-2017 років 

 

Також спостерігається динаміка зменшення кількості випадків 

виявлення хвороб, що безумовно пов’язано зі зменшенням об’ємів реалізації. 
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продуктів забою на реалізацію зросло, можна говорити про зростання 

ветеринарного благополуччя району. Важливо зазначити, що згідно даних 

звітності (ф-5вет), у всіх випадках виявлені хвороби були незаразними, жодної 

інфекційної або інвазійної хвороби в 2013-2017 роках під час проведення 

ветеринарно-санітарної експертизи продуктів забою великої рогатої худоби у 

ДЛВСЕ на ринках не виявляли. 
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реалізації продуктів забою великої рогатої худоби в районі, ми дійшли 

висновку, що на цих етапах система управління безпечністю та якістю працює 

доволі ефективно. Але, факти проведення подвірного забою і виявлення значної 
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кількості інвазійних хвороб в районі, викликають занепокоєння. 

З метою сформувати чітке уявлення щодо епідеміологічних чинників в 

системі управління безпечністю та якістю продуктів забою великої рогатої 

худоби в районі, ми дослідили співвідношення між кількістю випадків 

виявлення під час післязабійної ветеринарно-санітарної експертизи інвазійних 

хвороб і проведених лікувально-профілактичних обробок (рис. 12). 

 

 

Рис. 12. Динаміка кількості проведених лікувально-профілактичних обробок і 

випадків виявлення під час післязабійної ветеринарно-санітарної експертизи 

інвазійних хвороб в період 2013-2017 років, голів 

 

З рисунку 12 видно, що із року в рік збільшується кількість лікувально-

профілактичних обробок поголів’я великої рогатої худоби, що в свою чергу, 

привело до зменшення виявлених випадків захворювання тварин на інвазійні 

захворювання. Але не зрозумілою є ситуація щодо фасціольозу. З одного боку 

кількість тварин, що оброблено проти фасціольозу, останні роки постійно 

збільшується, а з іншого – кількість випадків його виявлення під час 

післязабійної ветеринарно-санітарної експертизи також збільшується. 
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Узагальнюючи результати наших досліджень, можна стверджувати, що 

в цілому моніторинг системи управління безпечністю вказує на те, що на етапах 

вирощування, забою, первинної переробки і реалізації вона є достатньо 

ефективною. Але ті факти, що протиепізоотичні ветеринарні заходи не 

охоплюють усе поголів’я худоби району і проводиться подвірний забій великої 

кількості худоби, викликають занепокоєння, і значно знижують ефективність 

системи управління. Тому, на нашу думку, стверджувати що система 

управління безпечністю та якістю продуктів забою великої рогатої худоби в 

районі повністю гарантує безпеку споживача, не можна. 

На нашу думку, запорукою високоефективної системи управління 

безпечністю та якістю продуктів забою тварин, зокрема яловичини є 

своєчасність і повнота профілактичних протиепізоотичних ветеринарних 

заходів, проведення забою тварин лише в умовах боєнь і м’ясопереробних 

підприємств, висококваліфікована робота спеціалістів державних лабораторії 

ветеринарно-санітарної експертизи на ринках. 
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ВИСНОВКИ 

 

За результатами аналізу звітної документації з питань ветеринарної 

медицини Тульчинського району Вінницької області ми дійшли наступних 

висновків: 

1. Системи управління безпечністю на етапі вирощування великої 

рогатої худоби в умовах району реалізується достатньо ефективно. Основним 

виявленим ризиком є порушення термінів і обсягів проведення профілактичних 

протиепізоотичних ветеринарних заходів. 

2. Системи управління безпечністю на етапі забою і первинної 

переробки великої рогатої худоби в умовах району реалізується достатньо 

ефективно. Основним виявленим ризиком є проведення подвірного забою 

тварин. 

3. Системи управління безпечністю на етапі реалізації яловичини в 

умовах району реалізується ефективно, завдяки висококваліфіковані роботі 

фахівців Державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку. 
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ПРОПОЗИЦІЇ 

 

Задля усунення виявлених на етапах виробництва яловичини ризиків, ми 

пропонуємо повною мірою застосовувати превентивний підхід вживши 

наступних заходів: 

˗ профілактичні протиепізоотичні ветеринарні заходи проводити у 

повному об’ємі із охопленням усього поголів’я тварин району; 

˗ у разі подальшої реалізації продуктів забою, забій тварин 

проводити лише в умовах боєнь. 
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