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В умова вступу України до СОТ актуалізується проблема забезпечення 
належного рівня якості вітчизняних товарів, особливо продуктів харчування. 

Український ринок молока і молочних продуктів – один із перспективних. 
Молоко і молочні продукти є незамінними продуктами масового і повсякденного 
споживання. Ці продукти завжди реалізуються як на внутрішньому, так і на 
зовнішньому ринках. На сучасному етапі для вітчизняних виробників головні завдання 
полягають у покращенні якості і розширенні асортименту продукції, підвищенні її 
конкурентоздатності. На даний час молокопереробні підприємства України через 
низьку якість сировини втрачають значні доходи при реалізації молочної продукції на 
західному та російських ринках. 

Аналіз літературних джерел показав, що низький рівень якості продукції 
молокопереробного підкомплексу обумовлений: 

- використанням недосконалих технологій і фізично зношеного обладнання на 
переробних підприємствах; 

- порушенням технологічної дисципліни, надходженням на переробку 
низькоякісної сировини; 

- прорахунками у системі стандартизації і сертифікації; 
- неузгодженістю термінології на комбіновані продукти з молочної та рослинної 

сировини і непередбачуваністю аналогічних видів продукції в Державному 
класифікаторі продукції та послуг; 

- наявністю дрібних переробних підприємств, які часто виготовляють продукти в 
антисанітарних умовах, порушуючи вимоги державного стандарту, 
використовуючи неякісну сировину та пакувальні матеріали; 

- жорстка конкуренція на ринку.  
Аналіз наукових праць вітчизняних науковців показав, що важливими 

напрямками підвищення якості продукції є такі: 
- розв’язання проблеми оновлення технологічних процесів виробництва 

продукції, модернізація діючих та запровадження новітніх і безвідходних 
технологій; 

- моніторинг дотримання якості на всіх стадіях її життєвого циклу: 
довиробничого, виробничого і післявиробничого; 

- розробка і прийняття Державної програми створення сприятливих умов для 
стабілізації та розвитку тваринництва з акцентом на молочній галузі; 

- перегляд і розробка гармонізованих національних стандартів із міжнародними; 
- створення ефективної системи контролю за якістю та безпекою кормів, 

сировини, готової продукції; 
- підготовка висококваліфікованих спеціалістів, спроможних організувати 

беззбиткове виробництво конкурентоспроможної продукції високої якості. 
Поліпшення і збереження якісних властивостей молочної продукції значно 

залежить від якості роботи інших, технологічно пов’язаних галузей АПК, що 
обумовлює доцільність інтегрованого підходу до зростання якості. 


