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Досліджено стан реалізації дер-

жавної підтримки галузі тваринництва 
в Україні. Проаналізовано динаміку дер-
жавних асигнувань в розрізі напрямів 
виробництва та державних цільових 
програм. Проведено аналіз обсягів 
фінансування основних програм у галузі 
тваринництва в контексті запланова-
них та фактично здійснених видатків. 
Обґрунтовано доцільність існуючих про-
грам розвитку галузі та визначено пер-
спективні напрями державної підтрим-
ки галузі тваринництва. 

 
Постановка проблеми. Державна фінансова підтримка сільського господарства та 

галузі тваринництва зокрема є складовою державної координації ринкового механізму в 
аграрній сфері і через специфіку сільськогосподарського виробництва – найбільш стабіль-
ною підсистемою державного регулювання. Вона існувала за умов адміністративно-плано-
вої економіки, наявна практично в усіх зарубіжних державах з розвинутою ринковою еко-
номікою. Її форми, методи та напрями розвиваються паралельно зі зміною комплексу еко-
номічних відносин в аграрній сфері відповідно до трансформації аграрної політики [10]. 
Державна підтримка аграрного сектора покликана забезпечити баланс інтересів вироб-
ників, споживачів та держави – достатній рівень рентабельності для розширеного вироб-
ництва, забезпечення продовольчої безпеки та економічне зростання.  

Аналіз останніх досліджень. Державна підтримка розвитку галузі тваринництва, 
зокрема через механізм бюджетних асигнувань, є предметом наукових досліджень відо-
мих вітчизняних фахівців. Вагомий внесок в обґрунтування концептуальних засад удоско-
налення фінансової державної підтримки галузі тваринництва зробили вчені, а саме: 
П. Березівський, П. Гайдуцький, М. Дем’яненко, О. Могильний, Г. Черевко та ін. Нині 
питання створення дієвого механізму державної підтримки галузі в Україні залишається 
актуальним. 

Мета дослідження – оцінка державних програм розвитку галузі тваринництва й 
окреслення напрямів державної підтримки виробництва тваринницької продукції. У про-
цесі написання статті використано такі наукові методи: статистико-економічний – для 
оцінки сучасного стану фінансування галузі тваринництва з боку держави; абстрактно-
логічний – для теоретичних узагальнень і формування висновків. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Суттєвою проблемою для підприємств 
галузі тваринництва у фінансуванні діяльності є обмеженість фінансових ресурсів за 
відсутності необхідних обсягів власних коштів фінансування та труднощів доступу до 
позичкових і залучених фінансових ресурсів. Більшість учених однією з основних 
проблем фінансування діяльності виробників продукції тваринництва визначає недос-
татність обсягів державної підтримки галузі, що не дозволяє їм нормально функціонувати.  

Статистичні спостереження показують, що щорічні зростання обсягів бюджетних 
дотацій (пряма підтримка) та податкових пільг (непряма підтримка) виробникам продукції 
тваринництва не приводять до прямо пропорційного покращення економічних показників 
їх роботи [3]. 
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Таблиця 1 
Державна підтримка виробництва продукції тваринництва  

на сільськогосподарських підприємствах України за роками, млн грн 
 

2009 2010 2011 2012 Галузь 
сільського 
господарства бюд-

жетні 

за 
рахунок 
ПДВ 

бюд-
жетні 

за 
рахунок 
ПДВ 

бюд-
жетні

за 
рахунок 
ПДВ 

бюд-
жетні 

за 
рахунок 
ПДВ 

Скотарство,  
у т.ч. 126,9 498,5 108,0 828,1 35,7 167,3 299,6 826,7
    молоко 48,0 414,6 60,6 712,4 1,8 120,1 227,7 689,7
    ВРХ 78,9 83,9 47,4 115,7 33,9 47,2 71,9 137,0
Свинарство 24,4 105,8 47,7 117,0 4,4 128,9 114,5 175,1
Птахівництво 23,0 325,5 13,3 491,4 4,3 442,2 0,074 816,2
Інше 22,3 53,9 95,9 53,4 47,1 72,5 13,0 71,6
Всього 196,6 983,7 264,9 1489,9 91,5 810,9 427,1 1889,6

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики [4] 
 
Нині найбільш дотоване молочне скотарство. З огляду на позитивний розвиток 

птахівництва з 2012 р. дотування цього напряму суттєво зменшено. Якщо суми бюджет-
них дотацій 2009 р. у птахівництво становили 23 млн грн, то у 2012 р. лише 74 тис. грн. 
Хоча є ще непряма дотація, наприклад, спеціальний режим оподаткування та акумуляція 
ПДВ, що діють для ряду сільськогосподарських товаровиробників. 

Таблиця 2 
Державна фінансова підтримка галузі тваринництва  

у 2011 – 2014 рр., млн грн 
 

Роки 
Програми 

Код 
класи-
фікації 2011 2012 2013 2014 2014* 

Загальна сума видатків Міністерства 
аграрної політики та продовольства 2800000 10468,7 8451,3 8721,2 8511,2 6818,8 
Підтримка через механізм здешевлення кре-
дитів та компенсації лізингових платежів 2801240 531,4     
Фінансова підтримка заходів в 
агропромисловому комплексі 2801180  827,4 96,8 206,8 5,0 
Селекція в тваринництві  2801190 75,2     
Бюджетна тваринницька дотація та 
державна підтримка виробництва 
продукції рослинництва 2801210 100,0     
Заходи по боротьбі з шкідниками та хво-
робами с.-г. рослин, запобігання розпов-
сюдженню збудників інфекційних хвороб 
тварин 2801200  34,0 25,5 12,7 12,7 
Запобігання розповсюдження 
збудників інфекційних хвороб 2801340 20,0     
Часткове відшкодування вартості будівни-
цтва та реконструкції тваринницьких ферм  2801040 500,0     
Закупівля племінних нетелів та корів на 
умовах фінансового лізингу 2801490 85,0 30,0 8,8 3,8 3,8 
Державна підтримка тваринництва 2801540 2030,0 732,0 650,0 900,0 888,0 
Підтримка тваринництва у загальній 
структурі, %   31,9 19,2 9,0 13,2 13,3 

*із змінами, внесеними згідно із Законом, № 1165-VII від 27.03.2014  
Джерело: розраховано за даними додатків № 3, 4 до Державного бюджету України [6 – 9]. 
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Бюджетне фінансування галузі тваринництва здійснюється відповідно до цільових 
програм і обсягів їх фінансування, затверджених законами України ″Про Державний 
бюджет″ на відповідний рік з урахуванням змін та доповнень (табл. 2). 

Після проголошення в державі тотального режиму економії бюджетних коштів, 
виплати на галузь тваринництва у 2014 р. зменшено на 213,8 млн грн порівняно із запла-
нованими на початок року. Згідно з внесеними змінами до Закону № 1165-VII від 
27.03.2014 скорочення виплати здійснено за рахунок програми 2801180 ″Фінансова під-
тримка заходів в агропромисловому комплексі″. А це може означати, що держава прак-
тично позбавила сільськогосподарських товаровиробників можливості отримати державну 
підтримку через здешевлення страхових платежів та механізм здешевлення кредитів. 

Як видно з табл. 2, фінансова підтримка галузі тваринництва в загальній сумі вида-
тків на Міністерство аграрної політики та продовольства України за останні три роки сут-
тєво різниться. Найнижче фінансування галузі було у 2013 р. на суму 650,0 млн грн. Най-
вищий показник бюджетних дотацій спостерігався у 2011 р. в розмірі 2030 млн грн, що 
становило 31,9 % у загальній структурі видатків міністерства. За даними Департаменту 
тваринництва Міністерства аграрної політики та продовольства України, тваринництво 
визначено одним з основних пріоритетів аграрного розвитку на 2012 р. Починаючи з цьо-
го року, змінено структуру фінансової підтримки. Якщо у 2011 р. існувало сім загально-
державних цільових програм, за якими здійснювалися виплати в галузь тваринництва, то у 
2014 р. їх лише чотири. Слід зауважити, що основним джерелом державних дотацій є 
програма 2801540 ″Державна підтримка галузі тваринництва″, що становить 97,6 % від 
загальних дотацій галузі. 

 

 
 

Рис. 1. Обсяги фінансування за бюджетною програмою “Часткове відшкодування 
суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких 

ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів”, млн грн 
Джерело: за даними Міністерства аграрної політики та продовольства України [5] 
 
Проте скорочення кількості бюджетних програм, за якими фінансується галузь тва-

ринництва зовсім не означає скорочення напрямів використання бюджетних коштів. 
Наприклад, виплати по бюджетній програмі 2801040 включені до програми державної 
підтримки галузі тваринництва. Причому згідно з бюджетом 2014 р. цей напрям має 
становити 50 % від загальної суми програми державної підтримки галузі тваринництва, 
тобто понад 400,0 млн грн.. На рис. 1 зображено обсяги фінансування часткової компенса-
ції вартості будівництва і реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств 
з виробництва комбікормів, а також придбаного устаткування та механізмів вітчизняного 
виробництва для тваринництва і птахівництва. 
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Як видно, обсяги фінансування цього напряму у 2010 – 2011 рр. були в межах 400 –
500 млн грн. За цей період 26 суб’єктів господарювання отримали державну підтримку. У 
2012 р. фінансування даного напряму було на низькому рівні і становило 152,5 млн грн, 
що в 3,3 раза менше, ніж у 2011 р. 

За три квартали 2013 р. було введено в роботу 100 тваринницьких ферм та комп-
лексів на загальну суму понад 2 млрд грн. Якщо подивитися за галузями тваринництва, то 
у молочному скотарстві введено 60 об’єктів, 31 – у свинарстві і дев′ять об’єктів – у птахів-
ництві. Тобто, за даними показниками видно, що бізнес також почав вкладати більше ре-
сурсів у розвиток молочної галузі порівняно з іншими напрямами тваринництва. З боку 
держави у 2013 р. було частково відшкодовано вартість будівництва 18 об’єктів. Якщо 
брати сумарно, то це ферми і комплекси для 7 тис. гол. великої рогатої худоби (ВРХ),     
18 тис. свиноматок і 1 млн гол. птиці. Порівняно з попередніми роками відчувається впев-
нений розвиток. Так, у 2010 р. було введено 86 об’єктів тваринництва, що дає підстави з 
оптимізмом дивитися на майбутній розвиток галузі [2]. Дія даної постанови сприяє поши-
ренню зацікавленості інвесторів у будівництві нових та реконструкції існуючих ферм і 
комплексів. 

За даними міністерства аграрної політики та продовольства України, основними 
напрямами державної програми підтримки галузі тваринництва є програма здешевлення 
будівництва і реконструкції тваринницьких ферм (у т. ч. програма відшкодування кредит-
ної ставки), дотації населенню за збереження молодняку ВРХ, компенсація вартості при-
дбаних племінних тварин. У планах підтримка дотаційними коштами товаровиробників за 
введення в стадо господарства корів власного відтворення [2]. 

На прикладі Житомирської області проведемо аналіз обсягів фінансування галузі 
тваринництва за рахунок державної бюджетної програми (табл. 3). 

Таблиця 3 
 

Обсяги фінансування за бюджетною програмою "Державна підтримка галузі 
тваринництва" в Житомирській області, тис. грн 

 
Роки 2012 2013 

Кате-
горії 
госпо-
дарств 

Напрями фінансування нара-
ховано 

вико-
ристано 

% 
вико-
нан-
ня 

нара-
ховано 

вико-
ристано 

% 
вико
нан-
ня 

Дотація за утримання та 
збереження молодняку ВРХ 13303,5 9099,0 68,4 18663,3 8585,1 46,0
Дотація за продану на забій 
худобу       1787,0 285,9 16,0ОСГ 
Відшкодування витрат на 
закупівлю установки 
індивідуального доїння 398,5 310,3 77,9 1067,2 181,4 17,0

Разом ОСГ 13702,0 9409,3 68,7 21517,5 9052,4 42,1
Спеціальна дотація за 
поголів'я корів м'ясного 
напряму продуктивності       927,7 64,9 7,0

с.-г. 
підпри
ємства Часткове відшкодування 

вартості корів 9265,4 2422,0 26,1 3360,0 0,0 0,0
Разом с.-г. підприємства 9265,4 2422,0 26,1 4287,7 64,9 1,5
Всього по області 22967,4 11831,3 51,5 25805,2 9117,4 35,3

Джерело: за даними Головного управління агропромислового розвитку Житомирської ОДА. 
 
Стабілізації чисельності поголів’я ВРХ і поступового нарощування обсягів вироб-

ництва молока в Україні вдалося досягти за рахунок цілеспрямованої державної політики 
в молочному скотарстві. Одним із дієвих засобів підтримки галузі стала державна бюдже-
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тна дотація за утримання та збереження молодняку великої рогатої худоби, метою якої є 
сприяння нарощенню поголів’я дійного стада. При чому виплати дотацій є не лише захо-
дом зі збільшення чисельності дійних корів у господарствах населення, а й стимулом до 
започаткування власної справи. Передбачається, що нарощування обсягів виробництва 
молока стимулюватиме до пошуку нових напрямів реалізації, зокрема кооперації, дозво-
лить сільському населенню отримувати достойний прибуток та одночасно розвивати 
молочну галузь [1, С. 20]. 

У 2012 р. галузь тваринництва фінансувалася за трьома напрямами, а у 2013 р. за 
чотирма. Обсяг фінансування за рахунок державного бюджету зріс на 2837,8 тис. грн і ста-
новив у 2013 р. 25805,2 тис. грн. Основними отримувачами бюджетних коштів є особисті 
селянські господарства. Дані по Житомирській області свідчать про головну проблему 
державного фінансування галузі тваринництва в Україні: невиконання бюджету в частині 
здійснення касових виплат нарахованих дотацій. Виконання державного бюджету 2012 р. 
становило 51,5, а бюджету 2013 р. – лише 35,3 %. Причому для сільськогосподарських 
підприємств у 2013 р. здійснено видатків на 64,9 тис. грн., або 1,5 % від запланованого. 

Висновки. Для ефективного розвитку галузі тваринництва в Україні та підвищення 
її конкурентоспроможності насамперед необхідно впорядкувати процес державного 
фінансування галузі. Нині значне збільшення обсягів фінансування галузі актуальне, тому 
гостро стоїть питання про ефективність використання бюджетних коштів, наданих галузі 
тваринництва. Ми погоджуємося з думкою що, нечесна поведінка товаровиробників 
суттєво знижує ефективність підтримки виробництва. Держава стоїть перед проблемою 
неправильного вибору отримувачів бюджетних коштів та податкових пільг. 

На нашу думку, мають бути розділені програми бюджетного фінансування, 
спрямовані на підтримку виробничої діяльності підприємств: придбання обігових засобів, 
техніки, племінних тварин, будівництво виробничих об’єктів тощо – та на підтримку 
проектів державного масштабу: інвестиції у виробництво, переробку та збут продукції в 
контексті підвищення якості продукції, інноваційної та наукової діяльності, здешевлення 
вартості позичкових засобів та забезпечення стабільності аграрного ринку. 

В Україні існує тенденція до переорієнтації державної підтримки на заходи, які сти-
мулюють зростання галузі, що має сприяти підвищенню конкурентоспроможності продук-
ції тваринництва. Напрямами, які потребують значної уваги і підтримки з боку держави є 
відродження племінної справи і розвиток селекційних програм. Однак нині ключовим є 
питання щодо частки запланованого бюджету, яку буде фактично виконано. Державна 
підтримка аграрного сектора та галузі тваринництва характеризується значним розривом 
між запланованими та фактично виконаними видатками. Це означає, що сільськогоспо-
дарські виробники, які розраховують на державну підтримку, постійно недоотримують 
фінансування, що підриває довіру до Уряду і, таким чином, погіршує інвестиційний 
клімат у галузі. 
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Главные аспекты государственного бюджетного финансирования отрасли животноводства 

 
Л. В. Сус 

Житомирский национальный  
агроэкологический университет 

 
Исследовано состояние реализации государственной поддержки отрасли животноводства в Укра-

ине. Проанализирована динамика государственных ассигнований в разрезе направлений производства и 
государственных целевых программ. Проведен анализ объемов финансирования основных программ в 
отрасли животноводства в контексте запланированных и фактически осуществленных расходов. Обосновано 
целесообразность существующих программ развития отрасли и определенно перспективные направления 
государственной поддержки отрасли животноводства. 

 
 

Main aspects of state budget financing of animal husbandry sector 
 

L. Sys 
 

The state of implementation of the state support of the animal husbandry sector in Ukraine is studied. The 
dynamics of public spending in terms of production lines and state programs is analyzed. Analysis of major funding 
programs in the field of animal husbandry in the context of planned and actual expenditures is made. The 
appropriateness of existing programs for this sector development is substantiated and promising directions of state 
support for the animal husbandry are identified. 

 
 

 


