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Підвищення конкурентоздатності молочної продукції виробництва можливе 

шляхом дотримання загальноприйнятих положень, встановлених 

міжнародними стандартами систем менеджменту якості та безпечності

ДСТУ 3662-97 «Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі» (чинний з 1998-01-01) 
зі змінами (Зміна №1 затверджена наказом Держспоживстандарту України від 28 

квітня 2007 р. №95 чинна від 2007-08-01).

ДСТУ 3662:2015 «Молоко-сировина коров’яче. Технічні умови»  з набуттям чинності з 
01.01.2017 р..  

(наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 року №61 прийнято на заміну ДСТУ 3662-97)



Чинні вимоги до фізико-хімічних та мікробіологічних показників молока

Показники ЄС (№853)

Україна (чинний ДСТУ 3662-97)

Екстра Вищий сорт І сорт ІІ сорт

1 2 6 7 8 9

Загальне бактеріальне 

обсіменіння, тис/см3
≤100 ≤100 ≤300 ≤500 ≤3000

Кількість соматичних клітин, 

тис/см3
≤400 ≤400 ≤400 ≤600 ≤800

Кислотність, ºТ - 16-17 16-17 ≤19 ≤20

Ступінь чистоти за еталоном - І І І ІІ

Масова частка сухих речовин - ≥12,2 ≥11,8 ≥11,5 ≥10,6

Вміст жиру та білку, базис 3,4% та 3,0%

Температура замерзання, ºС -0,515 Не контролюється

Густина,  кг/м3 , не менше - 1027,0

РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 853/2004 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ  від 29 квітня 2004 року що встановлює спеціальні гігієнічні правила 

для гігієни харчових продуктів



ДСТУ 3662:2015   «Молоко-сировина коров’яче. Технічні умови»

- молоко для промислового переробляння: екстра, вищий та 

перший; 

- Максимальний вміст соматичних клітин ≤600 тис/см, КМАФАМ 
≤500 тис. КУО/см

- мінус 0,520 ºС для всіх ґатунків; 

- охолодження молока до 6 °С . Температуру не встановлюють за 

умови перероблення молока не пізніше ніж за 2 год після доїння. 

Строк зберігання з моменту доїння з урахуванням часу на 

транспортування :

- за температури не вище ніж 4 °С  – 24 год;  не вище ніж 6 °С – 18 год. 



Взаємоповязаний з іншими стандартами на продукцію. 

Зокрема  ДСТУ на сухе молоко :

- молоко коров’яче незбиране не нижче 2-го ґатунку згідно з ДСТУ 3662;

- молоко знежирене кислотністю не більше ніж 20 оТ, одержане з 
коров’ячого молока не нижче 2-го ґатунку згідно з ДСТУ 3662;

- маслянку, яку одержують під час виробництва солодковершкового
несолоного масла, кислотністю не більше ніж 20 оТ, згідно з чинними 
нормативними документами;

- вершки, одержані з коров’ячого молока не нижче 2-го ґатунку згідно з 
ДСТУ 3662. 



ЗАКОН УКРАЇНИ
Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів

Стандарт - документ, розроблений на основі консенсусу та 

затверджений уповноваженою організацією, який встановлює правила, 

інструкції, або характеристики, які стосуються діяльності чи її 

результатів, включаючи продукцію, процеси або послуги, дотримання 

яких є необов'язковим. Стандарт може містити вимоги до термінології, 

позначок, пакування, маркування чи етикетування, які застосовуються 

до певної продукції, процесу чи послуги. Стандарт не містить вимог 

щодо безпечності харчових продуктів, встановлених санітарними 

заходами



Методичні настанови - настанови щодо виконання загальних гігієнічних вимог, а також 
інших вимог, що визначені законодавством про безпечність та окремі показники якості 

харчових продуктів, розроблені об'єднаннями операторів ринку та затверджені 
відповідним/ органом державної влади.

Гігієнічні вимоги - заходи та умови, що 
необхідні для управління небезпечними 
факторами і забезпечення придатності 

харчових продуктів для споживання 
людиною 

Окремі показники якості харчового продукту –
показники та/або властивості харчового 
продукту, що застосовуються для виконання 
одного або кількох завдань:

• відокремлення традиційного харчового 
продукту від інших харчових продуктів;

• встановлення вимог до продуктів для 
дитячого харчування, для харчових продуктів 
для спеціальних медичних цілей, а також 
для харчових продуктів, які є повною 
заміною звичайних харчових продуктів для 
контролю ваги;

• інформування споживачів про властивості 
харчового продукту, в тому числі шляхом 
його маркування;



Проблеми:

• Необхідно актуалізувати положення стандарту на молоко-

сировину відповідально до останніх вимог законодавства 

у сфері  забезпечення безпечності та окремих показників 

якості, а також з врахуванням методичних та інструктивних 

документів.

• Як альтернативний документ може бути розроблений 

Технічний регламент на виробництво молока, яким будуть 

встановлено всі обов’язкові вимоги, що висуваються до 

процесів виробництва молока. 

• Необхідно гармонізувати стандарти на методи досліджень 

окремих показників якості молока, що заготовляється.



ДСТУ 4273:2003 “Молоко та вершки сухі. Загальні технічні умови”
( набув чинності з 01.01.2016 р. ) 

приведено у відповідність до міжнародного стандарту  Кодекс Аліментаріус на сухе 
молоко та вершки (Codex Standard 207-1999) та ДИРЕКТИВИ РАДИ 2001/114/ЄС від 20 

грудня 2001 року про окремі види частково або повністю де гідрованого 
консервованого молока для споживання людиною

Масова частка вологи, не більше, 4 % в спожитковій тарі; 5% - в транспортній тарі

Масова частка білка в СЗМЗ, не менше 34 %. 

Індекс розчинності, не більше ніж, 0,3 см3 сирого осаду

Титрована кислотність: не більше 21 оТ (або  см3 0,1М/дм3 NaOH на 10 г СЗМЗ –
контрольний метод); що еквівалентне 0,189 % молочної кислоти.

Показник титрованої кислотності може бути виражений як у ˚Т або см3 0,1М/дм3 NaOH, так і в 
перерахунку на % молочної кислоти. Методики визначення згідно з ГОСТ 30305.3 та ДСТУ ISO 6091.

Наявність пригорілих часточок - не нижче диску В



Інформація:

Масова частка білка в СЗМЗ

не менше 34 % в СЗМЗ

Норма встановлена для масової частки білка у 
сухому знежиреному молочному залишку;

СЗМЗ – молочний білок, молочний цукор –
лактоза, фосфоліпіди, вітаміни, солі молока;

СЗМЗ (%) = 100 – м.ч.вологи – м.ч. жиру

Поживна цінність

Поживна цінність/харчова цінність - усі основні природні 
компоненти харчового продукту, включаючи 

вуглеводи, білки, жири, вітаміни, мінерали та солі

• Сухе знежирене молоко 1,5% жиру
м.ч.білка 32,0

• Сухе частково знежирене молоко 20%

м.ч.білка 26,0

• Сухе частково знежирене молоко 25% 

м.ч.білка 24,0

• Сухе незбиране молоко 26%

м.ч.білка 24,0

Розраховується на 100 г продукту



Лактазна недостатність є проблемою широкого кола людей, у раціоні яких переважають 

молочні продукти, а також особливо актуальна у сучасній педіатрії.

На ринку представлені:  Суміші для дитячого харчування, продукти прикорму, консерви 

молочні згущені, напої  (у т.ч. молоко, на основі сироватки), морозиво.

Встановлено термінологію (ДСТУ 2212):

6.30  молоко низьколактозне

Молоко, в якому частково гідролізована або частково вилучена лактоза

6.31 молоко безлактозне

Молоко, в якому повністю гідролізована або вилучена лактоза



Норми:

У низьколактозних продуктах 

вміст лактози не більше ніж 1г на 100 г готового продукту;

у безлактозних – не більше 0,01 г на 100 г продукту

( в Україні нормативи не прийняті)



Одним із способів є розщеплення лактози ферментним препаратом лактази 

β - галактозидази дріжджового або бактеріального походження:

С12Н22О11 + Н2О → С6Н12О6+ С6Н12О6

лактоза глюкоза           галактоза

Ферментативний гідроліз лактози препаратом β - галактозидази забезпечує накопичення глюкози та 

галактози у рівних кількостях.

В молоці по 2,4 …2,5 г глюкози і галактози  при ступені гідролізу 90 %.  

Розширення асортименту продуктів для людей різних вікових груп, у тому числі для 

інтолерантних до лактози

Для кисломолочних продуктів можливість підвищення харчової та біологічної 

цінності продукту за рахунок зменшення вмісту лактози та збільшення вмісту білка 



В молоці 4,5-5,2% лактози на яку припадає 30% енергетичної 

цінності молока.

• В сирі кисломолочному вміст лактози 

становить – від 1,8 до 2,0 %

• в сметані – від 2,7 до 3,2 %

• в кефірі – близько 3,9%

• в ряжанці, йогурті питному – 3,5%

• в сироватці підсирній - 4,4%

• в сичужних сирах – близько 0,6-0,8 %

( до кінця терміну зберігання зменшується 

вдвічі)

Таким чином: 

за рахунок ферментації лактози 

заквасками можна утилізувати у 

середньому 25%  від початкового 

вмісту лактози в молоці



Продукти з гідролізованою лактозою мають виражений солодкий 
присмак

За відносною шкалою солодкості: 

Фруктоза 173

Інвертний
цукор 130

Цукроза 100

Глюкоза 74

Галактоза 32

Мальтоза  

Лактоза 16



Гідроліз лактози  дає можливість не використовувати або зменшувати  цукор у 
складі рецептур

(зокрема для продуктів з регламентованим вмістом вуглеводів)

В продуктах дитячого 

харчування вміст 

вуглеводів 

не більше 6,5 -8,0 г 

/100г

Для дітей дошкільного і 

шкільного віку вміст 

вуглеводів 

у кисломолочних продуктах 

не більше 16 г /100г,

у тому числі сахарози  10 г



Вуглеводний склад кисломолочних продуктів
(ступінь гідролізу 98%)

продукт Лактоза, г/100г Глюкоза, г/100г Галактоза г/100г

Молоко пастеризоване 4,4 0,05 1,1

Молоко гідролізоване 0,025 2,4 2,98

Суміш нормалізована 

м.ч.с.р.15,8%

0,097 4,0 4,5

Суміш нормалізована 

м.ч.с.р.17,2%

0,17 5,5 5,6



Згущені продукти:

Молоко та сироватка згущені 
з гідролізованою лактозою

• можливість заміни від 30 до 
50% сахарози у сумішах для 
виробництва молока 
гідролізованого згущеного

• економія цукру у порівнянні з 
традиційною технологією

• зниження калорійності 
продукту

• відсутність кристалізації лактози 
під час зберігання

Назва 

продукту

Масова 

частка  

сухих 

речовин,

%

Масова      

частка 

цукру,

%

Кислот-

ність,
0Т

Смак і 

аромат

Консис-

тенція

Сироват

ка  

кисла

75 27,0 160 Солодко-

солонуват

ий

Однорід

на 

тягуча

маса

Сиров

ка

підсирна

75 16,2 120 Сироватк

овий,

солодкий

Однорід

на 

тягуча

маса

Молоко 

незбира

не 

62 31 54 Солодкий Однорід

на 

тягуча

мас

Молоко 

знежире

не 

66

59

31

22

58 Солодкий Однорід

на 

тягуча

мас



Технології і нормативні документи на низьколактозні продукти

• ТУ 10.5-00419880-128:2015 Продукти кисломолочні низьколактозні

• ТУ У 15.5 - 00419880 – 080:2006 Сироватка молочна гідролізована
згущена

• ТУ У 15.5 - 00419880 – 096:2008 Молоко гідролізоване згущене

• ТУ У 15.5 - 00419880 – 078:2006 Напої з сироватки



Лабораторія Інституту  продовольчих ресурсів НААН акредитована відповідно 
до вимог ДСТУ ISO 17025



Координати відділу молочних продуктів та продуктів дитячого харчування

завідуюча відділом – тел. 517-33-22 
Романчук І.О., 

E-mail: dairy@ipr.net.ua

відділ - тел.  517-12-30 
ст.н.с. Мінорова А.В.

mailto:dairy@ipr.net.ua

