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якості (вищий сорт і екстра) на спеціалізованих агроформуваннях виробляється в 
невеликих обсягах і становить лише 5,2 % від загального обсягу реалізованого молока. 

В результаті проведеного дослідження очевидним є те, що в Україні неефективна 
система державного контролю за якістю молочної продукції. Це підтверджується тим що 
найбільшу питому вагу займає молоко низької якості, при умові недостатньої його 
кількості на 1 душу населення. Тому на державному рівні необхідним є затвердження 
однакових вимог до сировини на всіх молокозаводах, дотримання стандартів та 
визначення відповідальність за їх порушення чи не виконання. Адже парадокс ситуації, 
полягає в тому, що державні стандарти, що визначають якість молока, для всіх одні, а на 
практиці заводи використовують молоко різної якості для виробництва однієї і тієї ж 
продукції. 

Висновки та пропозиції. На сучасному етапі розвитку українській молочній 
промисловості необхідна підтримка держави. Адже стан виробництва та якості виробленої 
сировини не відповідає критеріям ефективного розвитку ринку молока, тому саме ці 
напрями потребують реформування. Для якісних змін у молоко-виробництві, аграріям 
необхідно надати доступ до пільгових кредитів, це дасть змогу сільськогосподарським 
підприємствам розширювати та модернізувати виробничий процес. 

З метою підвищення якості виробленої продукції та створення стабільної 
фінансової стійкості малих виробників (ОСГ, фермерські господарства) актуальним є 
процес розвитку кооперації (збутової) як за рахунок коштів самих виробників, так і за 
рахунок ефективного дотаційного механізму держави. 
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Постановка проблеми. Головною проблемою розвитку тваринництва є втрата 

економічної зацікавленості підприємницьких структур в розвитку галузі скотарства. 
Значне скорочення поголів’я тварин, зменшення обсягів виробництва та реалізації 
продукції скотарства що призвело до кризи галузі скотарства, а негативно вплинуло на 
забезпеченість населення якісною продукцією. 

Відсутність у більшості суб’єктів господарювання мотивації до нарощування 
кількості поголів’я сільськогосподарських тварин та збільшення обсягів виробництва 
продукції держава намагається компенсувати сприятливими економічними умовами 
господарювання. Виходячи з даної ситуації для відродження галузі скотарства необхідно 
запровадити ефективний механізм державного регулювання та підтримки виробників 
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продукції. 
Аналіз останніх досліджень. Формуванню вітчизняної концепції «відродження», 

присвячено праці В. Винниченко, М. Сахацького, А. Малиновського, Н. Куровської та ін. 
У контексті відродження окремих галузей сільського господарства окремим аспектом 
виділяють необхідність відродження галузі скотарства такі науковці як П. Березівський, 
В. Микитюк, В. Бойко, М. Зубець та багато інших. В аналізі останніх публікацій в сфері 
державної підтримки галузей сільського господарства на увагу заслуговують праці 
В.Гейця, П.Гайдуцького, П.Лайка та інших. Однак, потребує подальшого дослідження 
рухливий, під впливом законодавчих змін, механізм державної підтримки галузі 
скотарства. 

Результати дослідження. Сутність державного регулювання виробництвом 
конкурентоспроможної продукції скотарства та державної підтримки відображена в 
численній кількості законодавчо-нормативних документів. В першу чергу можна виділити 
Національну програму Відроджене скотарство, Галузеву програму розвитку молочного 
скотарства України до 2015 р; закони України Про державну підтримку сільського 
господарства, Про молоко та молочні продукти, Законах про державний бюджет та ряд 
відповідних Постанов Кабінету Міністрів України. Законодавче забезпечення та науковий 
досвід та дає змогу ідентифікувати державну підтримку відродження галузі скотарства, як 
процес забезпечення додатковими ресурсами підприємницькі структури з метою 
поступального розвитку галузі та виходу її на вищий рівень функціонування. 

Стан державної підтримки галузі на сучасному етапі сформувався під впливом як 
традиційних програм підтримки виробництва продукції скотарства, так і вимог 
законодавства СОТ і проявляється через механізми пільгового оподаткування, 
кредитування та бюджетні програми. 

 
Рис. 1. Державне регулювання розвитком галузі скотарства 

Джерело: власні дослідження. 
 
Податковий кодекс України [3] вкотре дозволив сільгосптоваровиробникам. 

можливість застосування фіксованого сільськогосподарського податку. Сплата 
фіксованого сільськогосподарського податку дає суттєві переваги його платнику. По 
перше розмір податку не залежить від результатів діяльності підприємства. По друге для 
обрахунку суми податку застосовується грошова оцінка сільськогосподарських угідь 
проведена станом на 1 липня 1995 року По третє – в його склад включаються чотири 
податки, що дає змогу суттєво знизити податковий тиск, через те фінансові ресурси 
залишаються в розпорядженні виробника сільськогосподарської продукції. 

Суттєво доповнює державну підтримку відродження галузі скотарства спеціальний 
режим оподаткування сільськогосподарських підприємств податком на додану вартість. 
Згідно із спеціальним режимом оподаткування сума податку на додану вартість, 
нарахована сільськогосподарським підприємством на вартість поставлених 
сільськогосподарських товарів, не підлягає сплаті до бюджету та повністю залишається в 
розпорядженні підприємства для відшкодування суми податку, сплаченої постачальнику 
на вартість виробничих факторів, а при наявності залишку  для інших виробничих цілей. 
Зазначені суми податку на додану вартість акумулюються сільськогосподарськими 
підприємствами на спеціальних рахунках, відкритих в установах банків та 
використовуються для розвитку виробництва. 

Високі процентні ставки по інвестиційним кредитам роблять неможливими 
довготермінові проекти по відродженню скотарства, і тому зручним інструментом 
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державної підзимки є пільгове кредитування. За нинішніх умов держава вирішуючи 
завдання підвищення доступності інвестиційних кредитів необхідних для відродження 
скотарства виділяє фінансові ресурси. для компенсації частини витрат підприємств на 
сплату відсотків по банківських кредитах отриманих для відродження галузі скотарства. 
Виплата суб'єктам господарювання часткового відшкодування відсоткової ставки за 
кредитами, залученими на будівництво і реконструкцію тваринницьких та птахівничих 
ферм і комплексів, придбання технологічного обладнання та механізмів, закупівлю тварин 
і птиці, здійснюється на загальних підставах відповідно до Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки суб'єктів 
господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та 
компенсації лізингових платежів, затвердженого постановою № 794) [4]. При цьому 
суб'єкти господарювання, які отримали таке відшкодування за рахунок коштів загального 
фонду державного бюджету, не мають права на його отримання за рахунок коштів 
спеціального фонду державного бюджету) [2]. 

Найсуттєвішим та дешевим джерелом відродження галузі скотарства в 
сільськогосподарських підприємствах можна вважати бюджетне фінансування, через 
виконання державних програм розвитку скотарства. Державна підтримка передбачає 
використання бюджетних коштів на збільшення обсягів виробництва продукції 
скотарства, відновлення та модернізацію приміщень та устаткування, підвищення 
продуктивності тварин. Бюджетні програми та їх цілі показано на рис 2 

 
Рис. 2. Державні програми підтримки розвитку скотарства та їх цілі 

Джерело: власні дослідження. 
 
Одним із більш вагомих заходів підтримки галузі скотарства зі сторони держави є 

часткове відшкодування вартості будівництва або реконструкції тваринницьких ферм і 
комплексів (механізм отримання та використання компенсаційних коштів схвалений 
Постановою №900 від 4 жовтня 2011року)[5]. За даною програмою бюджетні субсидії 
отримуватимуть підприємницькі структури які в 2009-2011 рр. завершили будівництво 
або реконструкцію ферм чи комплексів, в розмірі 50% вартості інвестиції (без ПДВ). 
Однією із додаткових умов отримання фінансування є дотримання потужностей 
приміщень в розрахунку на утримання 500гол худоби, або 300 гол корів. За результатами 
2011 року за цією програмою виділялися кошти 20 суб’єктам господарювання у розмірі 
226 млн. грн., що дало можливість частково відшкодувати вартість побудованих та 
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реконструйованих тваринницьких ферм і комплексів, у тому числі молочнотоварних ферм 
на 1987 корів. За інформацією регіонів торік побудовано 26 об’єктів, з них у галузі 
скотарства - 25; реконструйовано - 95 об’єктів, у тому числі в галузі скотарства - 86. 
Законом України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» за бюджетною 
програмою «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі» (КПКВК 
2801180) передбачені видатки загального фонду у розмірі понад 822 млн. грн.[2]. 
сільськогосподарським підприємствам слід не втратити можливості отримання 
бюджетного фінансування. 

Висновки. Здійснене дослідження дає змогу стверджувати, що державна підтримка 
відродження галузі скотарства повинна базуватись на економічно обґрунтованому 
механізмі, який забезпечить фінансування розвитку галузі та сільськогосподарських 
підприємств в цілому.  
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