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Анотація. Пріоритетним напрямком здорового харчування є створення технологій 
якісно нових харчових продуктів, які забезпечуватимуть організм людини не тільки 
поживними речовинами та енергією, але й здатних до профілактики різних захворювань, 
зміцнення захисних функцій організму до навколишнього середовища.  Одними із таких 
речовин є жирні кислоти. 

На сьогоднішній день вже доведено особливість ω-3 жирних кислот для підтримки як 
фізичного, так і психологічного здоров’я людини, а також для попередження багатьох 
хвороб. Точно встановлено, що при недостатньому надходженні ω-3 жирних кислот, 
організм людини починає використовувати для побудови клітинних мембран ліпіди, що 
містять насичені та мононенасичені жирні кислоти, що негативно впливає на стан 
серцево-судинної системи, адже мембрани стають менш пружними. Вживання продуктів, 
збагачених ω-3 жирними кислотами, сприяє зниженню тиску крові в людей із порушенням 
ліпідного обміну.  

Тому в даній роботі акцентуємо увагу на ріпакову олію, яка містить у своєму складі 
велику кількість ліноленової кислоти,  також використовуємо соняшникову та оливкову, з 
високим вмістом лінолевої кислоти. Купажування даних олій дозволить досягнути 
оптимального співвідношення ω-6:ω-3. 

Оптимальний рівень споживання лінолевої кислоти становить 10 г/добу, ліноленової – 
1 г/добу. При цьому співвідношення лінолевої до ліноленової кислот в раціоні здорової людини 
становить 10:1, а для лікувального харчування від 3:1 до 5:1. 

Ще одним важливим чинником, який свідчить не лише про якість олій, а й про 
можливість негативного впливу продуктів окислення на стан здоров’я населення – ступінь 
окислення жирових продуктів. Стійкість олій до окислення залежить від ступеня їх 
ненасиченості та вмісту в них токоферолів. Швидкість окислення олій із високим вмістом 
поліненасичених жирних кислот значно більша, ніж з низьким вмістом, за рахунок 
наявності в них подвійних і потрійних зв’язків.  



Тому одним із напрямків вирішення даної проблеми є розробка продукту 
збалансованого жирнокислотного складу, який буде стійким при зберіганні. 

Ключові слова: рослинні олії, жирні кислоти, жирнокислотний склад, стійкість до 
окислення. 

Вступ.  

Жири – основне джерело енергії для організму людини. Вони 

забезпечують на 30 – 40 % потребу в енергії. Особливим, в даному випадку, є 

вживання людиною рослинних олій. Так як саме вони містять ненасичені жирні 

кислоти, зокрема, поліненасичені: лінолеву та ліноленову, які легко 

засвоюються в організмі людини. При їх нестачі порушується розвиток 

організму людини та виникають різні захворювання [1].  

В основу будь-якого біологічного матеріалу закладено природну стійкість 

до кисню, яка залежить від співвідношення жирних кислот та наявності 

біоантиоксидантів. Стійкість до дії кисню – одна з найважливіших 

характеристик і паралельно одна з проблем олійних продуктів [2]. Дана 

властивість дуже важлива і при технологічній обробці харчової сировини, і при 

зберіганні готових продуктів. 

Огляд літератури.  

Ринок олії представлений різноманітною продукцією: олії нерафіновані, 

олії рафіновані, гідратовані, дезодоровані, а ще почали з’являтись такі нові 

продукти як купажовані олії (змішані).  

Для створення такого продукту необхідні одна або дві основні олії, які 

сформують основу збалансованого жирнокислотного складу, особливістю 

якого є співвідношення лінолевої та ліноленової жирних кислот. 

Жирнокислотний склад є одним із основних показників купажованих олій. 

Необхідний вміст лінолевої кислоти може забезпечити соняшникова, 

кукурудзяна, оливкова, соєва олії, а ліноленової кислоти - ріпакова та соєва олії 

[3]. 

Для купажування краще використовувати рафіновані олії, тому що вони 

вже очищенні і мають кращу стійкість до дії кисню. Ще однією перевагою 

рафінованих рослинних олій, зокрема перед лікарськими препаратами, те, що 

рослинна олія це традиційний харчовий продукт, який не викликає побічних 



реакцій в організмі, а також значно дешевша , що є дуже важливим в зв’язку із 

сьогоднішньою ситуацією в країні. 

Матеріали та методи досліджень.  

Дослідження були проведені в лабораторних умовах Національного 

університету біоресурсів і природокористування України за стандартними 

методиками. Визначення пероксидного числа проводилось згідно з ДСТУ ISO 

3960-2001, кислотного числа – згідно з ДСТУ 4350-2004. 

Результати досліджень.  

Щоб дізнатися кількість вільних жирних кислот, які містяться в олії, нами 

було визначене кислотне число для обраних олій - ріпакової, оливкової та 

соняшникової (рис. 1). 

 
Рис. 1. Кислотне число рослинних олій 

Для встановлення продуктів псування в олії раніше, ніж це можна 

побачити органолептично, ми визначили пероксидне число (рис. 2). 
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Рис. 2. Пероксидне число рослинних олій 

Результати досліджень показують, що кислотне і пероксидне числа 

відповідають нормам чинної документації. Це свідчить, що представлені олії є 

свіжими і їх можна використовувати для приготування купажів. А також 

представлені рисунки показують, що чим більше олія містить у своєму складі 

ненасичених жирних кислот, тим показники кислотного і пероксидного чисел 

вищі. 

Для отримання продукту збалансованого за жирнокислотним складом було 

створено 4 купажі рослинних олій (табл.1.). 

Таблиця 1 

Компонентний склад купажів рослинних олій 

Номер 

купажу 

Назва олій Співвідношення олій, % 

1 соняшникова:ріпакова 50:50 

2 соняшникова:ріпакова 90:10 

3 соняшникова:ріпакова 70:30 

4 соняшникова:оливкова 80:20 

 

Для визначення вільних жирних кислот в купажах рослинних олій, ми 

визначили кислотне число представлених купажів (рис.3). 
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Рис. 3. Кислотне число купажів рослинних олій 

Для визначення пероксидних сполук у створених купажах, нами було 

визначено пероксидне число купажів рослинних олій (рис. 4). 

 
Рис. 4. Пероксидне число купажів рослинних олй 

Ріпакова олія характеризується  високим вмістом ліноленової кислоти. Чим 

більша її частка в купажі, тим швидше цей купаж піддасться окисленню, адже 

показники кислотного і пероксидного чисел вищі. 

Висновок. 

В результаті досліджень було визначено кислотне і пероксидне числа 

вибраних олій (ріпакова, оливкова, соняшникова). Створено 4 купажі: 

соняшникова:ріпакова – 50:50; соняшникова:ріпакова – 90:10; 
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соняшникова:ріпакова – 70:30; соняшникова:оливкова – 80:20. Досліджено їх 

кислотне і пероксидне числа та доведено, що чим більше олія містить 

ненасичених жирних кислот, тим дані показники вищі. Чим більше даної олії в 

купажі, тим термін зберігання такого продукту буде менший. 
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Abstract. The priority direction of healthy eating is the creation of technologies of 

qualitatively new food products that will provide the human body not only with nutrients and 
energy, but also capable of preventing various diseases, strengthening the protective functions of 
the organism to the environment. One of these substances is fatty acids. 

Today the feature of ω-3 fatty acids has been proven to support both physical and 
psychological health of a person, as well as to prevent many diseases. It is precisely established 
that with the inadequate supply of ω-3 fatty acids, the human body begins to use lipid cell 
membranes that contain saturated and monounsaturated fatty acids, which negatively affects the 
state of the cardiovascular system, since the membranes become less elastic. The use of products 
enriched with ω-3 fatty acids contributes to lowering blood pressure in people with lipid 
metabolism disorders. 

Therefore, in this paper, we focus on rapeseed oil, which contains a large amount of 
linolenic acid, also use sunflower and olive, with high content of linoleic acid. Blending these oils 
will achieve an optimal ratio of ω-6:ω-3. 

The optimal level of consumption of linoleic acid is 10 g/day, linolenic - 1 g/day. In this case, 
the ratio of linoleic to linolenic acids in the diet of a healthy person is 10:1, and for medical 
nutrition from 3:1 to 5:1. 

Another important factor, which shows not only the quality of oils, but also the possibility of 
negative effects of oxidation products on the health of the population - the degree of oxidation of 
fatty products. The stability of the oil to oxidation depends on the degree of their unsaturation and 
the content of tocopherols in them. The rate of oxidation of high-polyunsaturated fatty acids oils is 
significantly higher than that of low content, due to the presence of double and triple bonds in them. 

Therefore, one of the directions of the solution of this problem is the development of a 
product of a balanced fatty acid composition that will be stable at storage. 



Key words: vegetable oils, fatty acids, fatty acid composition, resistance to oxidation. 
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