
 Розробка та впровадження у виробництво діагностичних     

тест-систем для визначення ГМО в харчовій продукції та 

сільськогосподарській сировині рослинного походження   

 

УКРАЇНА, Київ 

ДП «Укрметртестстандарт» 

Науково виробнича лабораторія 

молекулярно-генетичних 

досліджень 

Облап Р.В., Новак Н.Б., Голубець Р.А. 



 

 Країни виробники ГМ культур  

 

5 країн лідерів з 

вирощування 

біотехнологічних 

культур  (в млн  

га) 

 



 

Частка основних ГМ-аналогів у світовому 
виробництві с/г культур  

 

Источник: 

James, Clive. 20th Anniversary 

(1996 to 2015) of the Global 

Commercialization of Biotech 

Crops and Biotech Crop 

Highlights in 2015. ISAAA 

Brief  No. 51. ISAAA: Ithaca, 

NY., http://www.isaaa.org 



 
Динаміка росту посівних площ відведених під 

біотехнологічні культури у світі (1996-2015) 

Стан коммерціалізованих біотехнологічних/ГМ культур у світі на 2015 рік: 
 

У 2015 році 18 мільйонів фермерів у 28 країнах світу вирощували біотехнологічні культури на площі 179,7 млн. 

гектарів, що на 1% або 1,8 млн. га більше  ніж у 2014 р. Починаючи з 1996 року (1.7 млн га) посівні площі 

відведені під ГМ-культури збільшилися більш ніж у 100 разів, що робить біотехнологічні культури найбільш 

швидко адаптованою технологією вирощування сільськогосподарських культур в новітній історії. 

  

 



Нормативно-законодавча база використання ГМО в Україні 

база использования ГМО в Украине 

 

Чинне законодавство України, яке регулює поводження з ГМО, відповідає 

міжнародним договорам і практикам, є досить об'ємним, але в той же час 

недосконалим, що зумовлює необхідність його значного доопрацювання. При цьому в 

Україні досі не зареєстрований жодний ГМО, незважаючи на те, що виробництво сої, 

кукурудзи та ріпаку на практиці здійснюється. 
 

У 2002 р. Україна приєдналась до Картахенського протоколу про біобезпеку  

до Конвенції про біологічне різноманіття.  
 

Закон України «Про  державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні 

та використанні генетично модифікованих організмів» був прийнятий 30 травня 2007 року. 

Протягом 2008–2009 рр. було врегульовано на законодавчому рівні багато важливих питань, 

включаючи ключові механізми реєстрації та маркування ГМО. 
 

На сьогодні в Україні не існує єдиного державного органу, який би займався питаннями ГМО. 

Відповідно до Закону про біобезпеку повноваження щодо контролю та регулювання розпорошені 

між п’ятьма органами виконавчої влади: Кабінетом Міністрів, Міністерством освіти та 

науки, Міністерством охорони навколишнього природного середовища, Міністерством 

охорони здоров’я та Міністерством аграрної політики. 
 



 
 

ДП “Укрметртестстандарт” 
 

                 Науково-виробничу лабораторію молекулярно-генетичних досліджень було 

створено у 2007 р. На той момент це була третя лабораторія в Україні, яка  проводила 

дослідження продуктів харчування та продовольчої сировини на вміст ГМО та була 

акредитована за ДСТУ ISO/IEC 17025:2006. 
 

У 2009 р. згідно наказу Держспоживстандарта України ДП “Укрметртестстандарт” було 

призначено науково-методичним центром з контролю харчової продукції, с/г сировини та 

косметичних виробів, які містять ГМО або вироблені з їх використанням. 
 

На сьогоднішній день лабораторія виконує наступні функції: 

 Здійснює аналіз харчових продуктів та продовольчої сировини на вміст ГМО; 

 Забезпечує науково-методичну підтримку інших випробувальних лабораторій країни; 

 Організовує і проводить міжлабораторні раунди порівняльних випробувань; 

 Розробляє та впроваджує у виробництво тест-системи для визначення ГМО 

(скринінговий аналіз, кількісне визначення ГМО, ідентифікація ГМ лінії). 



Моніторинг ГМО в продуктах харчування та с/г сировині 

 

Результати досліджень за 2007-2014 рр. 

На графіку показана динаміка 

визначення ГМО  (% )в продуктах 

харчування та сільськогосподарській 

сировині 

Рік 
Кількість 

зразків 
Виявлено ГМО 

Харчові продукти Сировина 

˂ 0.9% > 0.9% ˂ 0.9% > 0.9% 

2007 413 90 (21,8%) 28 36 20 6 

2008 1177 97 (8,2%) 8 13 54 22 

2009 2126 107 (5,0%) 4 13 48 42 

2010 2570 204 (7,9%) 62 9 102 31 

2011 1866 59 (3,2%) 0 3 29 27 

2012 2001 67 (3,3%) 5 3 25 34 

2013 1769 50 (2,8%) 0 4 31 15 

2014 1609 48 (3,0%) 1 6 19 22 
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Виробнича частина лабораторії 

 Виробництво системи виділення ДНК 

 Виробництво ПЛР тест-систем 

 Підготовка стандартних зразків 



Ринок діагностичних тест-систем на ГМО 

1) Росія: “Синтол”, “ДНК-технология” 

Переваги: непогана якість, автоматизована система 

обробки результатів; 

Недоліки: в 1.5-2.0 дорожчі, терміни поставки 3-4 тижні, 

заборонені КМУ до використання у державних установах; 
 

 

2) Країни ЄС і США: Applied Biosystems, 

    Bio-Rad, R-Biopharm 

Переваги: висока якість;  

Недоліки: дуже висока вартість, термін 

поставки від 30 діб, відсутність тех. підтримки; 
 

 

3) Україна: ДП “Укрметртестстандарт”  

Переваги: До переваг тест-систем виробництва 

ДП “Укрметртестстандарт” можна віднести високу якість та надійність, 

конкурентоспроможні ціни, термін поставки 1-2 тижня, постійну технічну 

підтримку, уніфікацію протоколів проведення реакції, адаптацію під широкий 

спектр приладів та культури що вирощуються в Україні. 

Недоліки: залежні від посередників що поставляють реагентику та 

комплектуючі.   



Методи визначення ГМО 

ДНК 

Білок 

ПЛР 

ІФА 

Рослинний                 Харчові 

матеріал                    продукти                    Об'єкт дослідження                      Метод  

Метод Мішень Час Складність Можливості 

ELІSA білок 
2-8 

годин 

Середня 

складність, 

вимагає навичок 

роботи у 

лабораторії  

Підтверджує наявність 

генетичних модифікацій і 

визначає % ГМО в зразку; 

придатний для матриць, 

що не зазнали термічної 

обробки 

ПЛР ДНК 1-3 дні 

Висока складність, 

вимагає 

додаткового 

навчання та 

знання 

спеціалізованого 

устаткування  

Високочутливий метод; 

дозволяє проводити аналіз 

за регуляторними 

елементами і генами 

“нової ознаки”, кількісний 

аналіз; придатний для усіх 

типів матриць 



Підбір універсальних праймерів та зондів 

7143 72907150 7160 7170 7180 7190 7200 7210 7220 7230 7240 7250 7260 7270 7280(7143)

TTGAGACTTTCCAACAAAGGGTAATTTCGGGAAACCTCCTCGGATTCCATT-GCCCAGCTATCTGTCACTTCATCATGAAGACAGTAGAAAAGGAAGGTGGCGCCTACAAATGTCACCATTGCGATAAAGGAAAGGCTATCGTTCAAGMCACGDH (7069)

TTGAGACTTTTCAACAAAGGGTAATATCGGGAAACCTCCTCGGATTCCATT-GCCCAGCTATCTGTCACTTCATCGAAAGGACAGTAGAGAAGGAAGGTGGCTCCTACAAATGCCATCATTGCGATAAAGGAAAGGCTATCGTTCAAAMCACOMGEN (7091)

TTGAGACTTTTCAACAAAGGGTAATATCAGGAAACCTCCTCGGATTCCATT-GCCCAGCTATCTGTCACTTCATCGAAAGGACAGTAGAAAAGGAAGGTGGCTCCTACAAAGTCCATCATTGCGATAAAGGAAAGGCTATCGTTCAAGMCAMADCRI (7088)

TTGAGACTTTTCAACAAAGGGTAATATCCGGAAACCTCCTCGGATTCCATT-GCCCAGCTATCTGTCACTTTATTGTGAAGATAGTGGAAAAGGAAGGTGGCTCCTACAAATGCCATCATTGCGATAAAGGAAAGGCCATCGTTGAAGNC_001497 (7091)

TTGAGACTTTTCAACAAAGGGTAATATCAGGAAACCTCCTCGGATTCCATT-GCCCATCTATCTGTCACTTCATGGAAAGGACAGTAGAAAAGGAAGGTGGCTCCTACAAAGTCCATCATTGCGATAAAGGAAAGGCTATCGTTCAAGMCAMATCAP (7088)

TTGAGACTTTTCAACAAAGGGTAATATCCGGAAACCTCCTCGGATTCCATT-GCCCAGCTATCTGTCACTTTATTGTGAAGATAGTGGAAAAGGAAGGTGGCTCCTACAAATGCCATCATTGCGATAAAGGAAAGGCCATCGTTGAAGGQ497217 (609)

TTGAGACTTTTCAACAAAGGGTAATATCCGGAAACCTCCTCGGATTCCATT-GCCCAGCTATCTGTCACTTTATTGTGAAGATAGTGGAAAAGGAAGGTGGCTCCTACAAATGCCATCATTGCGATAAAGGAAAGGCCATCGTTGAAGp35s-2_LQ598241 (511)

TTGAGACTTTTCAACAAAGGGTAATATCCGGAAACCTCCTCGGATTCCATT-GCCCAGCTATCTGTCACTTTATTGTGAAGATAGTGGAAAAGGAAGGTGGCTCCTACAAATGCCATCATTGCGATAAAGGAAAGGCCATCGTTGAAGEF451822 (2728)

TTGAGACTTTTCAACAAAGGGTAATATCCGGAAACCTCCTCGGATTCCATT-GCCCAGCTATCTGTCACTTTATTGTGAAGATAGTGGAAAAGGAAGGTGGCTCCTACAAATGCCATCATTGCGATAAAGGAAAGGCCATCGTTGAAGGQ497217#2 (609)

TTGAGACTTTTCAACAAAGGATAATTTCGGGAAACCTCCTCGGATTCCATT-GCCCAGCTATCTGTCACTTCATCGAAAGGACAGTAGAAAAGGAAGGTGGCTCCTACAAATGCCATCATTGCGATAAAGGAAAGGCTATCATTCAAGKJ608134 (991)

TTGAGACTTTTCAACAAAGGGTAATATCCGGAAACCTCCTCGGATTCCATT-GCCCAGCTATCTGTCACTTTATTGTGAAGATAGTGGAAAAGGAAGGTGGCTCCTACAAATGCCATCATTGCGATAAAGGAAAGGCCATCGTTGAAGKJ608141 (486)

TTGAGACTTTTCAACAAAGGGTAATATCCGGAAACCTCCTCGGATTCCATTCGCCCAGCTATCTGTCACTTTATTGTGAAGATAGTGGAAAAGGAAGGTGGCTCCTACAAATGCCATCATTGCGATAAAGGAAAGGCCATCGTTGAAGKJ608147 (68)

TTGAGACTTTTCAACAAAGGGTAATATCCGGAAACCTCCTCGGATTCCATT-GCCCAGCTATCTGTCACTTTATTGTGAAGATAGTGGAAAAGGAAGGTGGCTCCTACAAATGCCATCATTGCGATAAAGGAAAGGCCATCGTTGAAGXXP35SGFP (511)

TTGAGACTTTCCAACAAAGGGTAATTTCGGGAAACCTCCTCGGATTCCATT-GCCCAGCTATCTGTCACTTCATCGTGAAGATAGTAGAAAAGGAAGGTGGCACCTACAAATGTCACCATTGCGATAAAGGAAAGGCTATCGTTCAAGKF357599 (7066)

TTGAGACTTTTCAACAAAGGGTAATATCCGGAAACCTCCTCGGATTCCATT-GCCCAGCTATCTGTCACTTTATTGTGAAGATAGTGGAAAAGGAAGGTGGCTCCTACAAATGCCATCATTGCGATAAAGGAAAGGCCATCGTTGAAGp35s (473)

TTGAGACTTTTCAACAAAGGGTAATATCCGGAAACCTCCTCGGATTCCATT-GCCCAGCTATCTGTCACTTTATTGTGAAGATAGTGGAAAAGGAAGGTGGCTCCTACAAATGCCATCATTGCGATAAAGGAAAGGCCATCGTTGAAGp35s#2 (473)

TTGAGACTTTTCAACAAAGGGTAATATCCGGAAACCTCCTCGGATTCCATT GCCCAGCTATCTGTCACTTTATTGTGAAGATAGTGGAAAAGGAAGGTGGCTCCTACAAATGCCATCATTGCGATAAAGGAAAGGCCATCGTTGAAGConsensus (7143)

Рисунок. Фрагмент вирівнювання нуклеотидних послідовностей промотору P35s отриманих з 

різних ізолятів вірусу CaMV та генно-інженерних конструктів, що були використані при створенні 

біотехнологічних рослин. Жовтим кольором зазначено консервативні ділянки ДНК. 



Назва Послідовність 
3’→5’ 

Довжина  
(п.н.) 

GC-

склад 
(%) 

Tm 
(°C) 

Розмір 

продукту 

(п.н.) 
P35s1- F 

P35s1-R 

P35s1-P 

GCC TCT GCC GAC AGT GGT* 
AAG ACG TGG TTG GAA CGT CTT C 
FAM CAA AGA TGG ACC CCC ACC CAC G BHQ1 

18 
22 
22 

67 
50 
64 

61 
62 
68 

82 

P35s2-F 

P35s2-R 

P35s2-P 

GCC TCT GCC GAC AGT GGT* 
AAG ACG TGG TTG GAA CGT CTT C 
FAM CAA AGA TGG ACC CCC ACC CAC G BHQ1 

18 
22 
22 

67 
50 
64 

61 
62 
68 

82 

P35s3-F 

P35s3-R 

P35s3-P 

GTC TTG CGA AGG ATA GTG GGA** 
CAC GTC TTC AAA GCA AGT GGA 
FAM TGC GTC ATC CCT TAC GTC AGT GGA 

GAT BHQ1 

21 
21 
27 

52 
48 
52 

61 
60 
70 

69 

Таблиця . Характеристика 

олігонуклеотидних 

праймерів та зондів для 

ампліфікації та детекції 

ДНК послідовності P35s 

промотору вірусу CaMV. 

 

Підбір універсальних праймерів та зондів 
1.Самостійний підбір праймерів за 

допомогою комп’ютерної програми Primer 

Express® 3.0 (Applied Biosystems, США).  

2. Вибір праймерів з бази даних Центру об’єднаних 

досліджень Европейського союзу (IHCP, JRC) 



Оптимізація умов ампліфікації  

Оптимізацію умов ампліфікації проводили за такими параметрами, як 

температура відпалу праймерів, концентрація MgCl2, концентрація та 

співвідношення праймерів і зондів;  

Оцінювання ефективності роботи тест-системи здійснювали за такими 

характеристиками як специфічність, чутливість, межа детектування, 

повторюваність та відтворюваність результатів аналізу; 

  Всі дослідження проводили з використанням сертифікованих референтних 

зразків Бельгійського інституту контрольних матеріалів і методів (ІRMM, 

ЕС) та Американської асоціації хіміків нафтохімічної та масложирової 

промисловості (AOCS, США). 

Межа чутливості тест-систем становить від 10 до 50 копій ДНК-мішені, що 

відповідає вимогам ДСТУ ISO 21570:2008; 

 Межа кількісного визначення відповідає найменшому стандартному 

зразку та становить 0,1%; 

Ефективність проходження ПЛР-реакції становить більше ніж 90%; 

 Наявність внутрішнього  позитивного контроля дозволяє контролювати 

якість ізольованої ДНК та проходження ПЛР-реакції. 



Ген 

лектину 

 lec 

Ген 

дегідрогенази 

 adh1 

Ген 

круцефирину 

 cru 
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Термінатор 

NOS 
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CaMV 35S 

Термінатор 

NOS 

Термінатор 

NOS 

Гени CP4 epsps, 

pat, bar 

Ампліфікація ДНК 

видів раслин, що 

аналізуються 

Скринінг 

регуляторних 

областей 

Скринінг 

трансформаційної 

події 

 

Детекція 

ГМ сої 

Детекція 

ГМ кукурудзи 

Детекція 

ГМ ріпаку 

Мультиплексні ПЛР-РЧ системи 

для якісного визначення ГМО 



Тест-системи виробництва ДП “Укрметртестстандарт” 

для визначення ГМО в харчовій продукції та с/г сировині 

Назва тест-системи 

Якісний аналіз: 

1) «GMO soy» (p35S/tNOS) 

2) «GMO maize»  (p35S/tNOS) 

3) «GMO plant» (p35S/tNOS) 

3) «GMO rape»  (CP4 epsps/ Pat/Bar/tNOS) 

Кількісний аналіз: 

1) «GMO soybean» (p35S quantity) 

2) «GMO maize» (p35S/tNOS quantity) 

3) «Soy line GTS40-3-2» (quantity) 

4) «Maize line MON810» (quantity) 

5) «Rape line GT73» (quantity) 

Ідентифікація ліній: 

1) «Soy line GTS40-3-2» (identification) 

    [A2704-12, MON89788] 

2) «Maize line MON810» (identification) 

    [BT11, BT176, NK603, GA21, MON863, MON810, T25, 

     MIR604, T1507, DAS59122-7] 

3) «Rape line GT73» (identification) 

     [RF1, RF2, RF3, MS8, T45, HCN92, OXY235] 

4) «Rice line LLRICE62» (identification) 

5) «Sugar beet H7-1» (identification) 



Тест-системи виробництва ДП «Укрметртестстандарт» 
 

ТУ У 24.6-02568182-001:2011 «Тест-системи для визначення якісного та кількісного вмісту 

генетично модифікованих організмів (ГМО) рослинного походження в харчових продуктах» 
 

Патент на корисну модель № 72083 «Тест-системи для визначення якісного та кількісного 

вмісту ГМО в харчових продуктах методом ПЛР-РЧ».  
 

МВВ 081/12-0751-11 «Методика выполнения измерений ДНК последовательностей 

(CP4epsps/PAT/BAR/35S/NOS скрининг) ГМО в пищевых, фармакологических и 

косметических продуктах, пищевом сырье растительного происхождения и кормах методом 

ПЦР-РВ» 



Контроль якості тест-систем власного виробництва та оцінку достовірністі 

результатів випробувань харчової продукції та с/г сировини здійснювали 

шляхом успішної участі в міжнародних раундах порівнювальних випробувань: 
 

FAPAS®GeMMA Scheme 
April-June 2007, Roundap Ready Soya in 100% Soya Flour; 

May-July 2007, MON810 Maize in 100% Maize Flour; 

August-September 2008, Roundap Ready Soya in Processed Matrix; 

October-December 2008, Contmination in Maize. 
 

EU-RL GMFF 
3 October 2012, ILC-EURL-GMFF-CT-01/12, Detection and Quantification of Oilseed rape Line GT73 

  (RT73) and Maize Line DAS-59122-7; 

9 January 2013, ILC-EURL-GMFF-CT-01/11, Detection and Quantification of Soybean Event 40-3-2; 

25 July 2014, ILC-EURL-GMFF-CT-02/13, Species identification (maize, soybean, oilseed rape, rice)  

  on two test items of rice noodles flour and identify and quantify the GM event(s) detected; 

 17 November 2016, ILC-EURL-GMFF-CT-02/16, Detection  

and Quantification of  Oilseed rape Events 73496, GT73 and 

MON88302; Detection and Quantification of Soybean Events 

44406,  MON87701 and MON89788. 
 

 КООМЕТ, Russia 
2012, № 375/RU/06, Определение генномодифицированных 

  объектов в пище (Содержание генетически 

  модифицированной сои Roundup Ready™ линии 40-3-2 

  в матрице соевой муки. 



Розрахунок економічної ефективності виробництва тест-системи 

Загальні капітальні  вкладення  в технологію 

та обладнання 
195,0 тис грн. 

у тому  числі  в  першому  році 

реалізації проекту 
170,3 тис грн. 

Витрати на виготовлення зразків 17,8 тис грн. 

Витрати на підготовку виробництва 33,2 тис грн. 

Дохід (прибуток від продажу продукції,  

виготовленої за новою технологією) за весь 

період реалізації 

2 200,9 тис грн. 

Ставка  дисконтування 0,14 

Термін реалізації інноваційно-

інвестиційного проекту 
7 років 

Середня ціна одиниці продукції в періоді 

реалізації технології 
3 764,20 грн 

Постійні витрати на виробництво продукції 1 129,26 грн 

Змінні витрати на виробництво одиниці 

продукції 
2 258,52 грн 

Будівництво необхідних 

потужностей та освоєння 

технологій у виробництві 

Використання технологій виробництва тест-системи до повної 

потужності виробництва 
Усього 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Чистий грошовий 

потік 

 

-170,3 
6,0    48,7 -15,8 -9,2 105,7 298,0 

Кумулятивний 

грошовий потік 

 

-170,3 
-164,3 -115,6 -131,4 -140,6 34,9 332,9 

Чистий 

дисконтований дохід 

 

-149,4 
4,6 32,9 -9,3 -4,7 48,2 119,1 41,4 

Чистий дисконтований дохід від використання технології 

виробництва тест-систем за роками її життєвого циклу 

Вихідні данні: 

Прибуток від продажу готової продукції за весь 

період реалізації склав 2 200,9 тис грн при 

середній ціні одиниці продукції в 3 764,2 грн. 

Розрахунки економічної ефективності 

створення технології виробництва тест-систем 

показали наступне. Індекс дохідності (ІД) 

дорівнює 16,8%. Тобто, рентабельність 

реалізації проекту становить 16,8 відсотків, а 

проект слід визначити прибутковим. Витрати 

на проект приблизно мають бути окупленими 

за шість років (Т=5,9). Точка беззбитковості 

проекту знаходиться в межах 75 відсотків 

номінального обсягу виробництва, що 

підтверджує надійність проекту. 

 



Висновки: 
 

• Розроблені тест-системи за своїми характеристиками 

відповідають всім вимогам міжнародних стандартів щодо 

проведення ПЛР-аналізу для визначення вмісту ГМО в 

продуктах харчування та сільськогосподарській сировині 

рослинного походження; 

•  Вперше в Україні розроблено широку панель тест-систем, 

яка дозволяє проводити скринінговий аналіз, ідентифікувати 

цілу низку ГМ ліній зареєстрованих в країнах ЄС та колишнього 

СНД, визначати кількісний вміст ГМО; 

• Вартість тест-систем на 100 реакцій серії «ГМ скринінг» 

коливається в межах 5700-6700 грн, серій «ГМ кількість» та 

«ГМ ідентифікація» близько 8000 грн, що в 1,5-2 рази менше в 

порівняні з вартістю алогічних діагоностикумів російського 

виробництва; 

• Розроблені тест-системи повність задовольняють вимоги 

лабораторії, а також успішно реалізуються на ринку України. 



Дякую за увагу!  

Український науково-методичного центр 

підтвердження відповідності та випробувань 

харчової продукції (УкрПРОДТЕСТ)  
 

Науково-виробнича лабораторія 

молекулярно-генетичних досліджень 
 

Начальник лабораторії, к.в.н. Голубець Р.А. 

Старший науковий співробітник, к.б.н., с.н.с. Облап Р.В. 

Науковий співробітник, к.с.-г.н. Новак Н.Б.  


