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Постановка проблеми. Важливою комплексною характеристикою соціально-

економічної системи в умовах її трансформації та розвитку є показник якості життя 

населення. Разом з тим, поняття «якість життя» – одне з найскладніших характеристик 

ступеня задоволення матеріальних, культурних та духовних потреб суспільства. 

На відміну від концепції рівня життя, яка зосереджує увагу на доступних людині 

матеріальних ресурсах, якість життя враховує не лише об'єктивну, але й суб'єктивну 

складову, зокрема задоволеність життям, відчуття щастя, свободу вибору способу 
життя тощо. Окрім характеристик та критеріїв рівня життя як економічної категорії, це 
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поняття охоплює також умови праці та відпочинку, житлові умови, соціальну 

забезпеченість і гарантії, охорону правопорядку і дотримання прав особистості, 

природно-кліматичні умови, показники збереження навколишнього середовища, 

наявність вільного часу і можливості його доцільно використовувати, відчуття спокою, 

комфортності та стабільності.  

Важливим критерієм, який визначає якість життя населення є якість харчування, 

що враховує  добову норму споживання та склад продуктів. Харчування має бути 

збалансованим, тобто містити у собі усі необхідні поживні компоненти, вітаміни та 

елементи, які необхідні для підтримання здоров'я людини.  

Забезпечення населення якісними харчовими продуктам має виняткове соціальне 

та політичне значення і повинно бути пріоритетним завданням для держави, уряд 

котрої піклується про високу якість життя народу, збереження генофонду нації, 

продовольчу та інтелектуальну незалежність країни. Оскільки якість харчування 

суттєво впливає на стан здоров’я людини, важливо приділяти увагу не лише 

калорійності та збалансованості харчового раціону, але й контролювати якість самих 

харчових продуктів. Адже близько 80 % шкідливих речовин надходить до організму 

людини саме з їжею та напоями. Враховуючи даний факт, експерти Всесвітнього банку 

саме якість продовольства і води відносять до найбільш важливих загроз національній 

безпеці країн. 

Реформування національної економіки в Україні призвело до демонополізації 

харчової промисловості, різкого послаблення відомчого контролю за виробництвом та 

реалізацією харчових продуктів, в тому числі і дитячих, до активізації приватної 

підприємницької діяльності та збільшення обсягів імпорту продовольства. Все це 

позначилося на якості вітчизняної та імпортної продукції. За офіційними даними, 

щонайменше 30-40 % товарів у вільному доступі фальсифіковані, тобто мають 

відхилення від стандартів. Найчастіше фальсифікують дитяче харчування й іграшки, 

молочну продукцію та ковбасні вироби. [1]. Так, наприклад, кількість фальсифікованої 

молочної продукції в Україні досягає 30%. При цьому найбільша кількість 

фальсифікату продається на стихійних ринках [6]. 

Актуальність. Серед харчових продуктів молоко та молочні продукти займають 

одне з провідних місць за обсягами споживання. Наявність в складі молока 

легкозасвоюваних органічних речовин (білків, жирів, вуглеводів), а також 

мікроелементів, вітамінів, ферментів тощо, необхідних для організму людини, робить 

його незамінним харчовим продуктом. Лікарі і дієтологи вважають молоко унікальним 

продуктом, але лише за умови, що до раціону людини потрапляє справжня молочна 

продукція з високими показниками якості, а не фальсифікат. Компоненти, що не 

притаманні натуральному молоку, можуть призвести до суттєвих негативних наслідків 

для здоров’я споживачів. Особливо гостро проблема ідентифікації натуральності 

молока та молочних продуктів постала в останні роки, що пов’язано зі значним 

розширення їх асортименту на внутрішньому товарному ринку. 

Методологія досліджень. Під час проведення досліджень використано дані 

державної служби статистики України щодо обсягів виробництва та споживання 

молока в Україні, статистичну інформацію державної служби України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, матеріали ДП 

«Укрметртестстандарт», нормативно-правові документи та ін.  

Викладення основного матеріалу. Харчова промисловість об’єднує у своєму 

складі десятки підгалузей, основними серед яких є: молочна, цукрова, олійно-жирова, 

хлібопекарська, кондитерська, м’ясна, лікеро-горілчана тощо. Національний 

продовольчий ринок характеризується низкою проблем, пов’язаних із якістю та 

безпечністю харчової продукції. В цілому, виникає багато зауважень до якості та 

технології виготовлення всіх видів харчових продуктів, включаючи тютюнові вироби 

та алкогольні напої. 
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Молочна галузь, до складу якої входять маслоробна, сироробна, 

молочноконсервна підгалузі, а також виробництво продукції з незбираного молока, є 

однією з провідних у харчовій і переробній галузях промисловості України й відіграє 

важливу роль в економіці держави та забезпеченні населення продуктами харчування 

першої необхідності. Молокопереробний комплекс виконує низку важливих функцій, 

зокрема забезпечує суспільство незамінними продуктами харчування; безперервно 

поповнює обігові кошти товаровиробників, бюджет країни; постачає сировину для 

інших сфер виробництва та, як результат, формує великий за обсягом ринок. Це 

пов’язано з тим, що молочна продукція займає важливе місце в споживанні (так, частка 

витрат на молочні продукти становить у середньому у світі 15 % від загальних витрат 

на харчування), а також виступає супутнім компонентом при виробництві 

різноманітних товарів харчової промисловості, зокрема, кондитерських виробів, соусів, 

майонезів [2].  

За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) [5], 

обсяг виробництва молока всіх видів у світі із року в рік зростає, проте темпи його 

росту невисокі. В цілому щорічно до світового виробництва додається від 1 % до 3 %. 

Динаміка виробництва молока в Україні є доволі стабільною і складає в середньому 10-

11 млн. т щороку (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Динаміка виробництва молока в Україні, тис. т [6] 

У створенні та розвитку ринку молока й молочних продуктів важливим чинником 

є формування попиту, який визначається рівнем споживання цього виду продукції. 

Фізіологічно обґрунтована норма споживання молока і молочних продуктів становить 

380 кг на рік, тоді як середній річний показник споживання в Україні за останній період 

складає 235 кг на особу. Це значно менше не лише від раціональної науково 

обґрунтованої річної норми споживання, але й від обсягів споживання молочних 

продуктів в європейських країнах (так, наприклад, Франція та Скандинавські країни 

споживають понад 590 кг молока на людину в рік, Прибалтійські – більше 300 кг) [2]. 

В Україні основним нормативно-технічним документом, що регламентує якість 

молока, є ДСТУ 2661:2010 «Молоко коров’яче незбиране. Загальні технічні умови».  

Згідно стандарту, вітчизняна молочна промисловість виробляє пастеризоване, 

пряжене, ультрапастеризоване (УВТ – оброблене) та стерилізоване питне молоко. При 

цьому залежно від масової частки жиру може вироблятись молоко нежирне (не більше 

1,0 % жиру) та молоко з масовою часткою жиру від 1,0 до 6,0 %. 

ДСТУ встановлює вимоги щодо органолептичних показників якості питного 

молока, зокрема регламентується зовнішній вигляд, консистенція, смак, запах та колір.  
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Серед фізико-хімічних показників якості контролюють масову частку жиру та 

білка, титровану кислотність, густину, температуру під час випуску з підприємства, 

визначають групу чистоти, фосфатазу та пероксидазу. 

Окрім органолептичних та фізико-хімічних показників регламентуються 

мікробіологічні показники – кількість мезофільних аеробних та факультативно-

анаеробних мікроорганізмів (КМАФАМ) в 1,0 см
3
 продукту; бактерії групи кишкової 

палички (коліформи); патогенні мікроорганізми (Salmjnella, L. Monocytogenes), а також 

Staphylococcus aureus. Контролюється також вміст токсичних елементів мікотоксинів, 

антибіотиків, гормональних препаратів, пестицидів та радіонуклідів. 

Слід зазначити, що в сучасних умовах однією з найактуальніших проблем 

молочної галузі в Україні є питання, пов’язані з фальсифікацією молочних продуктів. 

Відповідно до статистичних даних, обсяги фальсифікованої продукції у Європі 

складають 7 %, у Росії – 12 %, Україна ж займає 10 місце у світі з випуску 

фальсифікованої продукції [7]. 

За оцінками деяких фахівців, рівень фальсифікації молочного ринку України 

перевищує 50 % [8]. І якщо ще донедавна за результатами лабораторних досліджень 

виявляли фальсифікацію, наприклад, вершкового масла на 20-30 %, то зараз є випадки, 

коли продукція на 100 % складається з жирів немолочного походження. Деякі 

виробники випускають псевдомолочну продукцію зі 100 % присутністю жирів 

немолочного походження. [4]. Раніше основним способом фальсифікації була заміна 

молочного жиру на немолочний, а наразі навчилися замінювати і молочний білок. Так, 

використання технологій, в яких застосовують спеціальні харчові волокна, дозволяє 

виробити тонну кисломолочного сиру лише із 3 тонн молока [9].  

Фальсифікація молока здійснюється різними способами, залежно від мети 

виробника. 

З метою збільшення об’ємів готової продукції молоко розводять різноманітними 

рідинами (наприклад, водою або сироваткою). Інколи домішки додають до продукту з 

низьким показником жирності для підвищення густини продукту – крохмаль, борошно, 

сухе знежирене молоко, цукор, крейду, карбонати натрію і кальцію. Деякі з таких 

домішок можна виявити з використанням найпростіших експрес-методів у домашніх 

умовах, але лише за умови, що концентрація компонентів у молоці доволі велика [10]. 

Крім того, до молока можуть додавати рослинні жири, які частково або повністю 

заміщують молочні жири не лише в сметані, вершках, згущеному молоці, сирах, але й 

навіть в самому молоці. З використанням соєвих продуктів та меламіну здійснюють 

штучне підвищення вмісту білка.  

Слід відмітити, що якщо небезпека деяких добавок полягає лише у заниженні 

показників якості продукту і обмані споживача (наприклад, додавання крохмалю, 

борошна тощо), то інші можуть викликати суттєвий негативний вплив на організм 

людини. Зокрема, щоденне споживання продуктів, що містить меламін протягом 

тривалого періоду часу, потенційно може привести до появи симптомів отруєння. 

Характерний вплив на організм людини пов'язаний, перш за все, з ураженням 

сечовидільної системи: випаданням кристалів у сечі, з наступним утворенням каменів в 

нирках і розвитком ниркової недостатності. Також розвивається ураження шкіри, 

захворювання верхніх дихальних шляхів, паренхіматозних органів. Також необхідно 

враховувати, що барвники, які додаються до меламіну, можуть містити важкі метали, і 

призводити до інтоксикації. [3]. 

Для збільшення терміну придатності молока недобросовісні виробники можуть 

додавати до нього такі речовини як сечовина, сода, аміак, дезінфікуючі речовини 

(пероксид водню, дихлорізоціанурат натрію). Зазначені сполуки запобігають скисанню 

молока, і, відповідно, сприяють збільшенню терміну придатності продукції. Як 

консерванти також застосовують саліцилову, борну, сорбінову, бензойну кислоти тощо.  

Систематичне потрапляння різноманітних добавок до організму людини може 

спровокувати негативні наслідки. Наприклад, надлишок бензойної кислоти погіршує 



~ 248 ~  Житомир – 2018 

Науково-практична конференція з міжнародною участю 

роботу печінки, нирок, легенів, викликає проблеми з психікою; можуть спостерігатись 

ознаки астми, алергічні реакції (набряк, висипання), а також порушується робота 

щитовидної залози. Борна кислота згубно діє на слизові оболонки, вражає головний 

мозок на клітинному рівні, а також чинить руйнівний вплив на нирки. Сорбінова 

кислота не має канцерогенних властивостей, але у людей з підвищеною чутливістю до 

кислот може спровокувати сильну алергію, яка проявляється у вигляді шкірного висипу 

і набряків тканин. Хоча слід зазначити, що такі реакції спостерігаються досить рідко. 

Набагато небезпечнішим є те, що сорбінова кислота у разі потрапляння в організм 

людини активно руйнує вітамін В12, який бере участь у багатьох важливих процесах [3].  

Небезпечними компонентами молока можуть бути пестициди, гербіциди та 

антибіотики, що потрапляють до продукту внаслідок порушення вимог стандартів та 

санітарних норм. Зокрема, гербіциди та пестициди можуть потрапити у молоко із 

кормами, а антибіотики можна виявити, наприклад, у молоці, одержаному від корови, 

яку у даний період лікують антибіотиками (відповідно до норм, продавати та 

споживати таке молоко заборонено). Особливо небезпечними є антибіотики, що 

використовуються під час лікування молочної залози. Під час технологічної обробки 

молока пестициди та інші отрутохімікати не руйнуються, що суттєво підвищує їх 

небезпеку. Наявність антибіотиків у молоці негативно впливає на організм людини та 

розвиток молочнокислих бактерій. Тому молоко, у якому виявлені лікарські препарати 

та антибіотики, слід збирати окремо і використовувати як корм для худоби.  

Залишкові кількості пестицидів в молоці можуть проявляти токсичну дію на 

організм людини, особливо у дітей. Негативний вплив залишкових кількостей 

антибіотиків у молоці та молочних продуктах на здоров'я людей полягає в тому, що 

вони викликають сенсибілізуючу дію і ймовірності виникнення алергічних реакцій, а 

також призводять до виникнення дисбактеріозу та суперінфекцій, виділення 

резистентних штамів патогенних мікроорганізмів і зниження терапевтичної 

ефективності антибіотиків. В цілому антибіотики, що містяться в молоці і молочних 

продуктах, проявляють токсичну, тератогенну і мутагенну дію на організм людини [3]. 

Хвороботворні мікроорганізми потрапляють у молоко внаслідок порушення 

санітарних норм. Також з цієї точки зору, небезпечним для споживачів є молоко, 

отримане від хворої тварини. Так, згідно зі статистикою, кожна 20 корова в Україні 

хвора, тоді як відповідно до затверджених правил, продавати молоко можна лише у 

тому випадку, якщо тварина здорова, що підтверджується відповідною довідкою від 

ветеринарного лікаря [10]. На жаль, цю норму виконують не завжди, в результаті на 

прилавки магазинів та ринки потрапляє молочна продукція від тварин, хворих на 

мастит, туберкульоз тощо. 

Ще одним фактором небезпеки продуктів тваринного походження є їх можливе 

радіоактивне забруднення. За статистикою, в загальному добовому обсязі надходження 

в організм людини радіоактивного стронцію (Sr) і цезію (Cs) більше 1 % припадає на 

повітря, яке вдихає людина, 4-5 % – на питну воду і 90-95 % – на харчові продукти. 

Близько 80 % радіоізотопів потрапляє до організму людини разом з хлібом та 

молочними продуктами. У практичному відношенні при радіаційно-гігієнічній оцінці 

молока і молочних продуктів до значимих радіонуклідів серед короткоіснуючих 

належить J
131

, довгоіснуючих – Sr
90

 та Cs
137

. Внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС 

ризик потрапляння радіоактивних ізотопів у молоко і молочні продукти значно 

підвищився.  

При порушенні санітарних вимог щодо обробки промислового обладнання і тари 

до молока можуть потрапляти також миючі та дезінфікуючі засоби, що негативно 

впливає на склад мікрофлори молока, призводить до погіршення його здатності до 

сквашування та сироваріння. Найбільш небезпечними є препарати, що містять 

сульфанол, активний хлор, йод, сполуки амонію. 

Ураження кормів мікроскопічними грибами призводить до накопичення в них 

мікотоксинів. Годівля тварин запліснявілими кормами може спричинити отруєння 
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корів і виділення мікотоксинів з молоком. До найбільш досліджених є афлатоксини, що 

синтезуються грибами Aspergillus flavus і Aspergillus parasiticus, і проявляють сильні 

канцерогенні властивості. Технологічна обробка такого молока (зокрема пастеризація) 

не дозволяє суттєво знизити їх кількість.  

Окрім перерахованого вище, до числа сторонніх домішок, що містяться в молоці, 

можна віднести також важкі метали (свинець, ртуть, кадмій), миш'як, 3,4-бензпірен, а 

також бактеріальні та рослинні токсини. 

Висновки та перспективи використання результатів дослідження. Таким 

чином, слід зазначити, що корисні споживні властивості молока характерні лише для 

продукції з високими показниками якості. При недотриманні технологічних режимів, 

порушенні санітарно-гігієнічних умов виробництва, обробки й транспортування, 

здійсненні фальсифікації товарів молоко та молочні продукти не лише втрачають свою 

поживну цінність, а й можуть бути небезпечними для здоров'я споживачів. В цілому це 

призводить не лише до індивідуального споживчого ризику, але й ризику для 

суспільства загалом. Адже широке розповсюдження фальсифікації, внаслідок якої на 

ринок потрапляє значна кількість небезпечної продукції, зумовлює ризик втрати 

здоров’я для населення країни, призводить до зниження тривалості життя, підвищення 

смертності від хвороб і харчових отруєнь, що в цілому негативно позначається на 

якості життя населення країни. Відповідно подальші дослідження щодо проблем 

ідентифікації та методів визначення фальсифікації продукції, зокрема молока і 

молочних товарів, є важливим завданням в контексті забезпечення національної 

безпеки держави. 
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