
УДК 621.317 

Б.Б. Наконечний1 

В.В. Присяжнюк2 

 

Оцінка рівня якості молочної продукції українського 

виробника 

 

Вінницький національний технічний університете 

 

Анотація 

У роботі розглядатимуться чинники, що зумовлюють зниження якості молочної продукції на 

сучасному вітчизняному ринку. Визначені та проаналізовані основні складові формування якості 

молочної продукції: технічні, технологічні, організаційно-правові. Акцентована увага на 

фізіологічному обґрунтуванні якості молока та молочної продукції. 
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Abstract 

The paper examined the factors that cause decline in the quality of dairy products on the domestic 

market today. Identified and analyzed the main components forming quality dairy products: technical, 

technological, organizational and legal. The attention to physiological justification as milk and dairy 

products. 
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Молоко та молочні продукти є вагомою складовою раціону харчування людини, їжею щоденного 

попиту. Необхідність споживання цих продуктів визначається фізіологічними нормами, 

рекомендованими Інститутом харчування Міністерства охорони здоров’я України. Відповідно до 

цього середньостатистичний споживач повинен вживати за рік близько 200 кг молочної продукції.  

Сучасний вітчизняний ринок пропонує значний асортимент молочних продуктів – молоко питне та 

рідкі дієтичні продукти, вершки, сметана, сир кисломолочний, сиркові маси, вершкове масло, 

молоко згущене, молоко сухе, вершки сухі, морозиво тощо. З іншого боку, молоко є сировиною для 

переробних підприємств молокопродуктового підкомплексу АПК. Нарощування виробничих 

потужностей вітчизняних підприємств дозволяє наповнити внутрішній споживчий ринок молока, а 

також значно розширити експорт молочної продукції за кордон. Поряд із кількісним насиченням 

ринків, важливо також забезпечити належну, відповідну якість молочної продукції.  [1]. Сьогодні в 

Україні існує кілька проблем щодо якості початкової сировини – молока, що знаходить своє 

безпосереднє відображення у виробництві низки молочних продуктів, які не відповідають у 

багатьох випадках встановленим національним (європейським) стандартам. Останнє засвідчує 

необхідність підвищення якості молочної продукції як для внутрішнього, так і зовнішнього 

споживання, а також для того, щоб вітчизняні виробники молочної продукції могли успішно 

конкурувати на відповідному європейському ринку. [2]. 

Метою роботи є оцінка рівня якості молочно продукції українського виробника, визначення і 

систематизування  факторів, які впливають на якість  молочної продукції, проведення комплексного 

аналізу ринку молока і молочних продуктів, узагальнення тенденції розвитку їх виробництва і 

споживання та оцінити рівень управління якістю продукції у підприємствах. 
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