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The aim of our study was to research of the current state of goat milk production in Ukraine and 

the world and outlined the main factors, including genetic, that determine its quality and, 

accordingly, the quality of cheese.  It has been established that the general global trends in the 

development of goat breeding indicate the growing role of this field in the nutrition of the population. 

Thus, according to the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), there is a 

steady increase in both the number and gross goat milk production. According to the research 

conducted from 2015 to 2019, the number of dairy goats in the world increased by 6.8  % – to more 

than 215 million heads. The stable growth of them took place in Europe (+  30.0 %) and Africa 

(+ 10.3%). The largest number of dairy goats was kept in 2019 in Asia (50.8  %) and Africa (40.0 %). 

Gross production of goat milk in the world by 4.9 % from 2015 to 2019 increased. In Ukraine, the 

situation in dairy goat breeding is still significantly different from global trends – during the period 

under study, the number of goats decreased by 6.8 %, gross milk production decreased by 14.5 %. The 

analytical material has been presented as to the dependence of the chemical composition of goat milk 

on genotypic and paratypic factors, such as: breed, age, yean season, lactation stages, duration of dry 

period and pregnancy, feeding, housing conditions, influence of the environment (temperature, 

humidity), body weight and etc. It has been noted that European breeds of dairy goats tend to have 

much greater potential for milk production than the local breeds that have not undergone selection 

changes. At the same time, many indigenous breeds of goats have higher dry matter content in milk 

and are better adapted to local housing and feeding conditions, especially under climate change. The 

global demand on goat milk products is predicted to increase as consumers become more demanding 

as to the quality of animal products, which are important in the daily diet owing to the optimal 

content of macro- and micronutrients. 
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ЗАГАЛЬНОСВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ КОЗІВНИЦТВА ТА ОСНОВНІ 

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ КОЗЯЧОГО МОЛОКА 

О. І. Кравченко, Ю. В. Карбан, С. О. Усенко, О. О. Васильєва, В. Г. Слинько, В. М. Юхно 

Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава, Україна 

Метою наших досліджень було дослідити сучасний стан виробництва козиного молока в Україні і 

світі та окреслити основні фактори, зокрема генетичні, що обумовлюють його якість та, відповід-

но, якість сиру. Встановлено, що загальносвітові тенденції розвитку козівництва свідчать про 

зростання ролі цієї галузі у харчуванні населення. За даними Продовольчої та сільськогосподарської 

організації ООН (ФАО) спостерігається стабільне зростання як чисельності поголів’я, так і валово-

го виробництва козиного молока. Згідно з проведеними дослідженнями з 2015 по 2019 рік чисельність 

поголів’я молочних кіз у світі зросла на 6,8 % – до понад 215 мільйонів голів. Стабільне зростання 

поголів’я відбувалось у країнах Європи (+ 30,0 %) та Африки (+ 10,3 %). Найбільша чисельність 

молочних кіз утримувалась 2019 року у країнах Азії (50,8 %) та Африки (40,0 %). Валове виробництво 

козячого молока у світі з 2015 по 2019 рік зросло на 4,9 %. В Україні до цього часу ситуація в молоч-

ному козівництві суттєво відрізняється від загальносвітових тенденцій – за досліджуваний період 

поголів’я кіз зменшилось на 6,8 %, валове виробництво молока знизилось на 14,5 %. Представлено 

аналітичний матеріал залежності хімічного складу козячого молока від генотипових та паратипо-

вих факторів, таких як: порода, вік, сезон окоту, стадії лактації, тривалість сухостійного періоду 

та вагітності, годівля, умови утримання, вплив навколишнього середовища (температура, 

вологість), маси тіла та ін. Зазначається, що європейські породи молочних кіз, як правило, мають 

набагато більший потенціал для виробництва молока, ніж аборигенні породи, які не піддавались 

селекційним змінам. Водночас багато корінних порід кіз мають більш високий вміст сухих речовин у 

молоці та більш пристосовані до місцевих умов утримання і годівлі, особливо в умовах змін клімату. 

Прогнозується зростання світового попиту на молочні продукти з козиного молока, оскільки спо-

живачі стають більш вимогливими до якості продуктів тваринного походження, які мають важли-

ве значення у щоденному раціоні людини завдяки оптимальному вмісту макро- та мікронутриєнтів.  

Ключові слова: кози, козівництво, козине молоко, технологія виробництва козиного молока, ут-

римання кіз, якість козиного молока, виробництво сиру.  

Молоко, яке має важливе значення у повноцінному харчуванні людини, отримують від самок 

різних видів тварин – великої та малої рогатої худоби, буфало, коней, верблюдів та ін. Завдяки 

зростанню попиту споживачів, виробництво такого молока стає дедалі вигіднішим та популярним як 

альтернатива коров’ячому молоку та продуктам з нього.  

Козяче молоко у світі використовують за такими призначеннями: для домашнього споживання, 

виробництва продуктів для гурманів та для медичних потреб [1]. 

Козяче молоко є альтернативним поживним джерелом у тих місцевостях, де молочна худоба не 

виживає з кліматичних чи геологічних причин, або коров’яче молоко є занадто дорогим. 

Козяче молоко вживають маленькі діти, люди похилого віку, хворі або люди, які мають алергію на 

коров’яче молоко. Деякі дослідження показали, що гіпоалергенність та темпи росту дітей були 

кращими у разі використання замість коров’ячого, козячого молока [2, 3]. 

Коза є найбільш універсальною одомашненою твариною і була першою домашньою худобою, 

молоко якої використовували для харчування людей. Завдяки вмісту небілкового азоту та олігосахари-

дів, козяче молоко за своїм складом ближче до людського молока, ніж молоко корів. Однак у складі 

молока можуть спостерігатися значні відмінності залежно від різних факторів, таких як порода, раці-

он годівлі, стадія лактації, навколишнє середовище та інші паратипові фактори [1, 4–8]. 

Популяція кіз у світі почала різко зростати з 1960-х років минулого століття через зміну доходів та 

харчових уподобань населення різних країн, початку глобальних кліматичних змін, що призвело до 

зменшення зон для вирощування великої рогатої худоби. 

2019 року загальна кількість молочних кіз у світі становила понад 215 мільйонів голів (табл. 1). У 

період з 2015 по 2019 рік чисельність поголів’я загалом зросла на 6,8 %. Стабільне зростання 

поголів’я відбувалось у країнах Європи та Африки, 30,0 % та 10,3 %, відповідно. 

Найбільшу чисельність молочних кіз утримували 2019 року у країнах Азії (50,8 %) та Африки (40,0 %). 
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1. Динаміка поголів’я молочних кіз у світі, голів [9]

Показники 
Роки 2019 до 

2015, % 2015 2016 2017 2018 2019 

Загалом у світі 201525493 205919485 209733366 215579667 215316393 106,8 

Африка 78086087 80242384 81996711 83417775 86101304 110,3 

Америка 7915572 8114165 8332659 8471227 8684616 109,7 

Азія 106983457 108723738 110554342 112254152 109428777 102,3 

Європа 8539046 8837852 8848317 11435174 11100356 130,0 

Океанія 1131 1346 1337 1339 1340 118,5 

Валове виробництво козячого молока у світі з 2015 по 2019 рік зросло на 4,9 % або 929,737 тис. т. 
(табл. 2). Водночас навіть при зростанні чисельності поголів’я відбулося зменшення на 0,4 % 
виробництва молока у країнах Африки, що, можливо, пов’язано зі збільшенням кіз місцевих порід з 
низькою продуктивністю.  

2. Динаміка виробництва козячого молока у світі, т [9]

Показники 
Роки 2019 до 

2015, % 2015 2016 2017 2018 2019 

Загалом у світі 18980642 19636527 20074070 20357736 19910379 104,9 

Африка 4368051 4538529 4358866 4311823 4352719 99,6 

Америка 755762 770212 782813 787462 800164 105,9 

Азія 11197624 11639200 12175773 12242577 11682193 104,3 

Європа 2659162 2688547 2756574 3015835 3075264 115,6 

Океанія 43 39 44 39 39 90,7 

В Україні ситуація в молочному козівництві суттєво відрізняється від загальносвітових тенденцій 

(табл. 3). У період з 2015 по 2019 рік поголів’я кіз зменшилось на 6,8 %, валове виробництво молока 

знизилось на 14,5 %. 

3. Динаміка поголів’я кіз та виробництва козячого молока в Україні [9]

Показники 
Роки 

2019 до 2015, % 
2015 2016 2017 2018 2019 

Поголів’я, гол. 453300 455600 446600 437100 422600 93,2 

Кількість молока, т 234530 227700 222500 220495 200500 85,5 

У багатьох країнах світу офіційна статистика не охоплює домашнє споживання або продажі 
козячого молока та продуктів із нього на ринку, тому важко оцінити загальний обсяг виробництва цієї 
продукції для харчування населення. Переважно козяче молоко у світі виробляється та споживається в 
Індії, Бангладеші, Пакистані та Туреччині. Козяче молоко також має важливе значення у країнах 
Середземномор’я, Близького Сходу, Східної Європи та частині Південної Америки [10].  

Більшість кіз утримуються дрібними товаровиробниками, тому може бути важко оцінити загальну 
кількість виробленого молока та молочних продуктів. Кози продукують молоко та м’ясо, але також є 
важливими тваринами у місцевостях, де вони відіграють історичну культурну роль як подарунки, 
обмін живими тваринами, при споживанні козячого м’яса під час релігійних свят або ритуалів, а та-
кож використання їхніх шкір, шерсті та гною. 

Прогнозується продовження зростання світового попиту на всі молочні продукти, оскільки 
споживачі стають більш заможними та збільшують споживання продуктів тваринного походження, які 
мають важливе значення у щоденному раціоні людини [11].  

Китай, що є найбільшим імпортером усіх категорій молочних продуктів, імпортує також і козяче 
молоко та сироватку, особливо для виробництва дитячих сумішей. Більша частина козячої продукції 
Китаю імпортується з країн Європейського Союзу [12].  

Найбільш організований ринок козячого молока знаходиться в Європі, особливо у Франції, а також 
в Іспанії, Греції та Нідерландах [13]. У США виробництво продуктів з козячого молока, особливо 
сиру, почало зростати, починаючи з 1980-х років [14]. 
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Головними перевагами козячого молока для харчування людини є вміст кальцію і фосфору – 

козяче молоко містить приблизно 1,2 г кальцію і 1 г фосфору на літр (подібно до концентрації у 

коров’ячому молоці) [15], людське молоко містить набагато менше цих мінералів. 

М’який сир з козячого молока є корисним для дорослих людей, які страждають на шлунково-

кишкові розлади та виразки [16]. Висока буферна здатність козячого молока є корисною при ліку-

вання виразки шлунку [17]. Козяче молоко рекомендується як замінник пацієнтам з алергією на 

коров’яче молоко – від 40 до 100 % пацієнтів з алергією на білки коров’ячого молока краще засвою-

ють козяче молоко [8]. Жирні кислоти із середнім ланцюгом або тригліцериди середнього ланцюга, 

яких більше у козячому молоці, визнані ліпідами з унікальними перевагами для здоров’я при синдро-

мах неправильного всмоктування, хілурії, стеатореї, гіперліпопротеїнемії, а у разі резекції кишковику 

– коронарного шунтування та ін. [18].

Хімічний склад козячого молока кращий, ніж коров’ячого, за винятком меншого вмісту лактози. 

Жирові кулі менші і це, ймовірно, одна з причин легкого перетравлення козячого молока. Продукція з 

козячого молока має високий вміст білка, жиру, фосфатів та кальцію. Склад козячого молока зміню-

ється залежно від генотипових та паратипових факторів, таких як порода, годівля, стадія лактації, 

сезон окоту, вік, навколишнє середовище (температура, вологість) тривалість сухостійного періоду та 

вагітності, маси тіла та ін. [19].  

Склад козячого молока може мати великі відмінності залежно від породи [20]. Наприклад, вміст 

молочного жиру може варіювати від 2,3 % до 6,9 % (в середньому 3,3 %); молочного білка від – 2,2 % 

до 5,1 % (в середньому 3,4 %). Однак існує негативний кореляційний зв’язок між кількістю молока та 

його структурним складом (тобто при високому рівні надою – низький вміст білка і жиру). Іноді 

козяче молока може мати низький вміст казеїну та незадовільну коагуляційну здатність, що впливає 

на вихід сиру [21]. 

Європейські породи молочних кіз, як правило, мають набагато більший потенціал для виробницт-

ва молока, ніж аборигенні породи, які не піддавались селекційним змінам. Водночас багато корінних 

порід кіз мають більш високий вміст сухих речовин у молоці та більш пристосовані до місцевих умов 

утримання і годівлі [22]. 
Для поліпшення порід кіз у козівництві застосовуються чистопородне розведення і різні види 

схрещування. Інбридинг зазвичай використовують для підвищення життєздатності та репродуктивної 
здатності кіз [23, 24]. 

Натепер для кіз створена технологія штучного запліднення, яка ефективно застосовується для 
генетичного вдосконалення, контрольованого розведення, інтродукції нових порід та збереження 
корінних порід. У дослідженнях [25] рівень запліднення замороженою спермою був на рівні 45 % та 
44–64 % [26, 27]. 

Стадія лактації кіз впливає на компонентний склад молока незалежно від породи. Найбільша 
концентрація компонентів козячого молока, особливо жиру та білка, спостерігається на початку 
лактації у молозивний період, потім їх концентрація зменшується, поки їх вміст не підвищується в 
кінці лактації, коли значно знижується надій [28]. 

Компонентний склад молока може змінюватися між ранковим та вечірнім доїнням. Наприклад, 
вміст жиру у вечірньому козячому молоці становив у середньому 5,1 % – через 14 годин у ранковому 
молоці його містилося 5,3%; вміст білку 3,54 % та 3,58 %, відповідно [29]. 

Існують також чіткі сезонні відмінності у компонентному складі молока кіз, але на них додатково 
впливають і інші чинники, зокрема кліматичні умови, спосіб утримання кіз і годівля. Взимку кози 
залежно від кліматичних умов, можуть мати доступ до пасовищ, або утримуватись у приміщеннях і 
отримувати комбіновану годівлю із сіна, силосу та інших домішок, які значно впливають на склад 
молока [30]. 

У депресивних і гірських районах для кіз використовується пасовищна система виробництва. У 
таких типах систем виробництво молока є дуже сезонним, а на якість молока позитивно впливають 
раціони на основі свіжої трави. Випасання тварин покращує якісні характеристики молока, а саме 
підвищує концентрацію поліненасичених жирних кислот (наприклад, омега-3 ФА та кон’югованої 
лінолевої кислоти), які, як відомо, позитивно впливають на здоров’я людини [31–33].  

Омега-3 жирні кислоти беруть участь у розвитку тканин мозку та сітківки, а також у профілактиці 
людських патологій, включаючи хвороби серця та деякі види онкологічних захворювань [34]. Повідо-
мляється, що кон’югована лінолева кислота знижує ризик розвитку онкологічних, серцево-судинних 
захворювань, діабету та ожиріння, а також сприяє зміцненню імунної системи [35, 36]. 
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Підвищена якість молока при природньому випасанні цікава також з економічної точки зору, 

оскільки сучасний ринок орієнтований на продукти, що мають користь для здоров’я людини [37]. 

Незалежно від генетики склад щоденного раціону та його кількість відповідно до виробничих 

потреб можуть спричинити значні зміни у складі козячого молока [38–40]. 

Широко застосовуваним швидким моніторингом стану вимені є кількість соматичних клітин у 

молоці. Однак виділення молока у кіз проходить по апокринному типу секреції, тоді як у корів – по 

мерокриновому, що пояснює наявність у козячому молоці дуже великої кількості соматичних клітин, 

особливо в молоці на пізніх стадіях лактації або в останніх порціях молока, що не свідчить про 

захворювання на мастит [41, 42]. 

Обробка козиного молока також змінює його склад. При виробництві сиру різні способи первинної 

обробки: нагрівання та охолодження, можуть глибоко вплинути на склад молока. Нагрівання застосо-

вується під час пастеризації, ультрапастерізації, конденсації, що різною мірою денатурує білки моло-

ка та впливає на його смак [43]. 

На компонентний склад молока можуть впливати багато фізіологічних факторів, зокрема вік 

тварини, сезон року та багатоплідність 

Вік тварини тісно пов’язаний з розмірами тіла та кількістю лактації, що суттєво впливає на 

кількість надоєного молока. Маса тіла може збільшуватися до шестирічного віку, згодом зменшувати-

ся, і надої коливаються так само. Пікові надої припадають на віковий період від чотирьох до восьми 

років. До того ж у дослідженні, проведеному на альпійських козах, було встановлено, що найвищий 

надій (960 кг) був отриманий у кіз за період другої лактації, а найменший (634 кг) – за період сьомої 

лактації [44, 45]. 

Сезон окоту кіз може вплинути на виробництво молока, і це часто помилково вважають віковими 

наслідками. Надзвичайно холодна погода може зменшити продукування молока [46]. Також кози 

сприйнятливі до теплового стресу, незважаючи на термостійкі характеристики [47]. 

На збільшення молочних залоз під час вагітності впливає кількість ягнят, і це також пов’язано з 

майбутньою молочною продуктивністю незалежно від віку, маси тіла та сезону року. Виробництво 

молока також може бути збільшено внаслідок природнього вигодовування ягнят, але це не є виріша-

льним фактором при промисловому виробництві козячого молока [48, 49]. 

Висновки 

Отже, проаналізований сучасний стан виробництва козиного молока у світі та зокрема Україні 

свідчить про зростання ролі цієї галузі у харчуванні населення. За даними Продовольчої та сільсько-

господарської організації ООН (ФАО) спостерігається стабільне зростання як чисельності поголів’я, 

так і валового виробництва козиного молока. Однак встановлено, що в Україні галузь козівництва ще 

не набула важливого значення і, навпаки, спостерігається спад виробництва козиного молока. 

Прогнозується зростання світового попиту на молочні продукти з козиного молока, оскільки спожи-

вачі стають більш вимогливими до якості продуктів тваринного походження, що мають важливе 

значення у щоденному раціоні людини завдяки оптимальному вмісту макро- та мікронутрієнтів. Про-

ведено аналіз основних елементів, що впливають на якість козиного молока та виробів з нього, та 

визначено, що головними з них є генотипові (порода) та паратипові (вік, сезон окоту, стадія лактації, 

тривалість сухостійного періоду та вагітності, умови годівлі та утримання, вплив навколишнього 

середовища,  маса тіла та ін.) фактори. 

Перспективи подальших досліджень.  Подальші дослідження повинні бути спрямовані на 

вивчення впливу різноманітних факторів на якісні показники молока та сиру зааненської породи кіз у 

різних регіонах України.  
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