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У роботі наведено результати аналізу звітної до-
кументації щодо якості та безпечності молока на 
території Полтавської області. Встановлено, що за 
період 2012–2016 рр. державними лабораторіями 
здійснено 740190 досліджень проб молока. Водночас 
за наслідками експертизи виявлено, що 8343 зразки 
продукції не відповідають показникам, які затвер-
джені у відповідних державних стандартах. Найбі-
льшу кількість неякісного молока виявили державні 
лабораторії у 2012 році – 3327, що становить 2,83 % 
від загальної кількості досліджуваних проб. Основ-
ними причинами вибраковки молока були невідповід-
ність за густиною та кислотністю, вмістом та ма-
совою часткою білку і жиру, а також перевищення 
кількості соматичних клітин. 
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Постановка проблеми. Молоко – продукт ха-
рчування, який містить усі необхідні для органі-
зму людини речовини в легкозасвоюваному ста-
ні. Цей продукт є незамінним для дитячого орга-
нізму [1]. На сучасному етапі розвитку агропро-
мислового комплексу в нашій державі проблема 
щодо якості молока набуває важливого значен-
ня, а її вирішення стає загальнодержавним за-
вданням [2]. За скрутних соціально-економічних 
умов гостро постало питання підвищення якості 
молока та молочної продукції, що мало б знайти 
підтримку у відповідних державних регулюючих 
органах, адже вступ України до СОТ обумовив 
жорсткі умови реалізації молока та молочної си-
ровини [3–6]. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, 

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Згідно з літературними даними, проблему якості 
молока необхідно розглядати комплексно. Під по-
няттям якість молока необхідно розуміти такі по-
казники, як його склад, властивості, харчову цін-
ність та засвоюваність, наявність у ньому небажа-
них та сторонніх речовин та включень, які можуть 
потрапляти до нього ззовні [7, 8].  

Багато в чому якість молока безперечно зале-
жить від умов його отримання та зберігання. 
Нині все більше спостерігається тенденція до 
появи в молоці невластивих йому компонентів. 
Так, у ньому виявляють наступні невластиві ре-
човини та їх залишки: лікарські препарати, міне-
ральні та органічні добрива, засоби боротьби із 
сільськогосподарськими шкідниками, засоби для 
дезінфекції, дезінсекції та дезінвазії, які викори-
стовуються в тваринництві, а також миючі та 
дезінфікуючі засоби для доїльних апаратів і об-
ладнання [9]. Всі ці непритаманні для молока 
сполуки та речовини потрапляють до нього без-
посередньо з організму тварин, яким їх викорис-
товували, або ж з навколишнього середовища – 
через корми та воду. Звичайно, інколи до появи 
«зайвих компонентів молока» призводить сама 
тара або ж посуд, в якому молоко зберігалося чи 
транспортувалося. Варто зауважити, що згідно з 
загальноприйнятими правилами та нормами для 
молока, недопустимими вважаються наступні 
компоненти: афлатоксини, антибіотики, пести-
циди, лікарські та миючі засоби тощо [10, 11]. 
У зв’язку з цим метою роботи було провести 

аналіз звітної документації державних лаборато-
рій ветеринарної медицини у Полтавській облас-
ті за 2012–2016 рр. щодо якості та безпечності 
молока. 
У завдання досліджень входило встановити 

кількість проведених досліджень молока, визначи-
ти відсоток вибраковки продукту, виявити при-
чини, за якими проводили вибраковку молока. 
Матеріали і методи досліджень. Досліджен-

ня оцінки якості та безпечності молока проводи-
ли за результатами аналізу звітної документації 
державних лабораторій ветеринарної медицини 
у Полтавській області за період з 2012 по 2016 р.  
Визначали кількість проведених експертиз за 

кожний рік та за п’ять років. Встановлювали  
кількість та відсоток вибракованих проб молока 
та основні показники, за якими молоко не відпо-
відало нормативним стандартам.  
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Результати досліджень. Вивчення та аналіз 
звітної документації (період 2012–2016 рр.) по-
казало, що державні лабораторії ветеринарної 
медицини у Полтавській області проводять зна-
чну роботу щодо недопущення до реалізації не-
доброякісного та шкідливого молока. 
Встановлено, що впродовж 2012–2016 рр. на 

території Полтавської області загалом було про-
ведено 740190 експертиз проб молока (табл. 1), з 
яких: 117361 здійснено у 2012 році, 142006 – у 
2013 році, 80380 – у 2014 році, 203704 – у 
2015 році та 196739 – у 2016 році. Загалом було 
виявлено 8343 зразки молока, що не відповідали 
діючим стандартам. 
Згідно з даними звітної документації, за вка-

заний період спостерігається позитивна тенден-
ція до зменшення відсотку вибракування молока 
за причини його невідповідності. Так, у 2012 р. 
державними лабораторіями ветеринарної меди-
цини Полтавської області було виявлено 3327 
невідповідних зразків молока, що становило 
2,83 % від загальної кількості досліджуваних 
зразків. У 2013 р. цей показник був дещо мен-

шим та становив 2248 зразків (1,58 %). У 2014 та 
2015 рр. спостерігали таку ж тенденцію, кіль-
кість невідповідних зразків молока становила 
відповідно 1080 та 925 (1,34 та 0,45 %). Най-
меншу кількість невідповідних проб молока на 
території Полтавської області було виявлено у 
2016 році. Так, з 196739 досліджуваних зразків 
молока кількість невідповідних становила 763 
(0,39 %). 
Таким чином, ситуація щодо якості та безпеч-

ності молока, яке реалізується на території Пол-
тавської області з кожним роком покращується, 
адже в цілому за опрацьований період кількість 
проб невідповідного за різними показниками 
молока значною мірою зменшилася (з 2,83 до 
0,39 %).  
Під час вивчення причин вибраковки молока 

встановлено, що у більшості випадків якість 
продукту не відповідала діючим стандартам за 
густиною, кислотністю, вмістом та масовою час-
ткою білку і жиру, а також за перевищенням  
кількості соматичних клітин (табл. 2). 

1. Обсяг проведених досліджень молока державними лабораторіями ветеринарної медицини  
на території Полтавської області 

Кількість невідповідних проб продукції 
Рік дослідження Кількість проведених  

випробувань, шт. шт. % 
2012 117361 3327 2,83 
2013 142006 2248 1,58 
2014 80380 1080 1,34 
2015 203704 925 0,45 
2016 196739 763 0,39 

Усього за 5 років 740190 8343 1,13 

2. Показники невідповідності молока, яке реалізується на території Полтавської області 

Роки дослідження Показники невідповідності 2012 2013 2014 2015 2016 
Загальна кількість невідповідних зразків,  
у т. ч. (%), за: 3327 2248 1080 925 763 

- органолептичними показниками –  0,46 0,97 – 
- густиною 11,03 11,38 20,55 16,84 24,52 
- кислотністю 1,65 0,04 0,83 9,84 – 

- вмістом / масовою часткою білку 9,07 / 35,65 – / 15,70 30,65 / – – / 33,73 – / 
30,22  

- масовою часткою жиру 25,31 17,92 35,37 17,01 24,74 
- наявністю інгібуючих речовин 0,12 – 0,30 0,97 0,52 
- наявністю соматичних клітин 8,54 0,89 7,77 13,40 10,35 
- чистотою 1,12 1,38 0,55 – 0,65 
- сухим знежиреним молочним залишком 7,06 1,47 – – – 
- вмістом води / фальсифікація 0,45 / – – 3,52 / – – / 4,86 – / 4,19 
- інші – 49,86 – 2,38 4,81 
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Значно рідше причинами вибракування були 
вади, виявлені в результаті органолептичних до-
сліджень, а також невідповідність за чистотою 
молока та сухого знежиреного молочного зали-
шку. До таких причин варто також віднести на-
явність у продукті інгібуючих речовин та води, 
фальсифікацію та інші. 
За наслідками вивчення причин, які призвели 

до невідповідності молока у 2012 році встанов-
лено, що у більшості випадків (від 7,06 до 
35,65 %) встановлювали погіршення якості мо-
лока за сухим знежиреним молочним залишком, 
кількістю соматичних клітин, вмістом білка, гус-
тиною та масовою часткою білку в продукті. 
Меншою мірою (до 5,0 %) невідповідність вияв-
ляли в результаті наявності у молоці інгібуючих 
речовин та води, а також зниження ступеню чис-
тоти та підвищення кислотності. У 2013 р. серед 
основних причин, які призводили до вибраку-
вання молока були: невідповідність з боку масо-
вої частки жиру та білку (17,92–15,70 % відпові-
дно), густини (11,38 %) та інші причини 
(49,86 %). У решті випадків (до 5 %) невідповід-
ність була виявлена за показниками кислотності, 
кількості соматичних клітин, чистоти та сухого 
знежиреного молочного залишку. 
У 2014 та 2015 роках серед основних причин 

вибраковки молока були невідповідність за по-
казниками густини (20,55 та 16,84 % відповідно) 
та вмісту і масової частки білку (30,65 та 33,73 % 
відповідно), масової частки жиру (35,37 та 
17,01 % відповідно), кількості соматичних клі-
тин (7,77 та 13,40 % відповідно), а також кисло-
тності молока у 2014 році (9,84 %). Меншою мі-
рою (до 10 %) причинами невідповідності моло-
ка були: наявністю інгібуючих речовин, вади по 
органолептичним показникам, вміст води, фаль-
сифікація, кислотність, чистота молока тощо. 

Найменше вибракувано молока у 2016 році. 
Основними причинами цього були: висока кіль-
кість соматичних клітин (10,35 %), невідповід-
ність з боку густини та масової частки жиру 
(24,52 та 24,74 % відповідно), а також у масовій 
частці білку (30,22 %). У меншій кількості (ме-
нше 5 %) виявляли невідповідність молока за 
показниками наявності інгібуючих речовин та 
чистоти тощо. 
Таким чином встановлено, що найчастіше 

зниження якості та безпечності молока, яке реа-
лізується на території Полтавської області, від-
бувається внаслідок невідповідності діючим ста-
ндартам показників густини і кислотності моло-
ка, вмісту і масової частки білка та жиру, а та-
кож перевищення кількості соматичних клітин. 
Висновки:  
1. Встановлено, що впродовж 2012–2016 рр. 

на території Полтавської області проведено 
740190 експертиз молока, з яких 8343 виявилися 
невідповідними щодо діючих стандартів якості 
та безпечності продукту, що призводило до його 
недопущення в реалізацію та вибракування. 

2. Найбільший відсоток неякісного молока ви-
явлено у 2012 та 2013 роках (2,83–11,58 % від-
повідно). 

3. Основними причинами, що призводять до 
недопущення молока в реалізацію та подальшого 
його вибракування на території Полтавської об-
ласті була невідповідність за густиною, кислот-
ністю, вмістом і масовою часткою білка та жиру, 
а також перевищення кількості соматичних клі-
тин. 
Перспективи подальшої роботи в цьому 

напрямі. Перспективами подальших досліджень 
є визначення якості та безпечності молока різних 
виробників, яке потрапляє на реалізацію у Пол-
тавській області. 
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