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ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА: 

СУЧАСНІ РЕАЛІЇ 

 

Україна як аграрна держава має досить потужний агропромисловий 

комплекс (далі – АПК). За даними Міністерства аграрної політики і 

продовольства України (далі – Мінагрополітики) вітчизняний агропромисловий 

комплекс станом на сьогодні становить 12 % структури ВВП і забезпечує 

близько 40% всіх валютних надходжень. А від так, підтримка цієї сфери 

діяльності залишається одним із головних урядових пріоритетів у бюджеті на 

2018 - 2019 рр. 

Згідно до повідомлення Мінагрополітики [1] станом на 2018 р. серед 

пріоритетів уряду було стимулювання фермерського руху та створення 

успішної моделі господарювання в Україні – формування ефективного та 

соціально відповідального власника на селі. Відповідно до програми фінансової 

підтримки розвитку фермерських господарств та сільської кооперації  

(1 млрд грн) 50% від усієї суми мало надаватися через кооперативи, що 

стимулює розвиток кооперації серед аграріїв та підтримує малого виробника. 

Нажаль, сільське господарство в галузі тваринництва сьогодні є досить 

збитковим, тому держава намагається підтримати виробників. Від так, уряд 

провів низку реформ щодо поліпшення стану аграріїв. На відміну від 

рослинництва, де цикл виробництва обмежений одним роком, тваринництво 

передбачає довгострокові проекти. 
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На 2018 рік уряд заклав у бюджет 6,3 млрд грн (1% ВВП) на дотації 

агросектору через різні програми. Із них підприємствам та організаціям, що 

зайняті у галузі тваринництва, у бюджеті було закладено 4 млрд грн [3]. Так, 

фермери, кооперативи та агровиробники мали отримали дотації у вигляді: 

1) 1500 грн за корову; 

2) 50% за купівлю племінних ресурсів; 

3) компенсація за будівництво тваринницьких комплексів 

Разом з цим, громадяни, в чиїх господах народились телята, отримають 

на кожного по 2500 грн, якщо вигодують його до 1 року [1]. 

Видавництвом інтернет мережі AgroPolit у спецпроекті «Абетка 

агродотацій» [2] було проаналізовано кількість коштів, що мали надійти та було 

фактично одержано сільськогосподарськими підприємствами (табл. 1). 

Таблиця 1 

Державна підтримка галузі тваринництва 

Затверджено 

річним розписом 

асигнувань на 

2018 р. 

Напрям 

Фактично 

спрямовано 

(станом на 

26.10.18) 

Перераховано 

отримувачам 

(станом на 

26.10.18) 

200 млн. грн Компенсація відсотків 2 млн грн 1 млн грн 

1,1 млрд. грн 

Компенсація вартості об’єктів, 

профінансованих за рахунок 

банківських кредитів 

14 млн грн 5 млн грн 

500 млн. грн Дотація за утримання корів 259 млн грн 257 млн грн 

700 млн. грн Дотація на молодняк 144 млн грн 54 млн грн 

300 млн. грн 
Часткове відшкодування вартості 

племінних тварин, сперми та ембріонів 
55 млн грн 55 млн грн 

1,2 млрд. грн Часткове відшкодування вартості об’єктів 959 млн грн 220 млн грн 

 

Отже, фактично із обіцяних 4 млрд. грн підприємці та фермери, зайняті у 

галузі тваринництва недоотримали чималу кількість коштів. Як стало відомо 

пізніше, держава просто невзмозі виплатити таку кількість коштів аграріям. У 

зв’язку з цим, у бюджеті на 2019 рік було переглянута суму коштів, яка має піти 

на фінансування АПК у галузі тваринництва та зменшено розмір дотації до 

3,5 млрд грн.  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 р. 

№ 110 встановлено нові розміри дотацій у галузі тваринництва (табл. 2). 
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Таблиця 2 

Державна підтримка галузі тваринництва на 2019 р. 

Напрям Сума дотації 

Компенсація 

відсотків 

1,5 % облікової ставки (якщо розмір кредиту не перевищує 

100 млн грн). 

Компенсація 

вартості об’єктів, 

профінансованих 

за рахунок 

банківських 

кредитів 

25 % фактично понесених витрат на будівництво та/або 

реконструкцію об’єктів згідно з кредитним договором. 

Дотація за 

утримання корів 
1 січня та 1 липня поточного року на кожну голову у розмірі 900 грн. 

Дотація за 

молодняк 

Народжено у господарстві у період утримання молодняка: 

- віком від одного до п’яти місяців - 300 грн за голову; 

- віком від п’яти до дев’яти місяців - 700 грн за голову; 

- віком від дев’яти до тринадцяти місяців - 1500 грн за голову. 

Придбано: 

- за перші чотири місяці утримання молодняка - 300 грн за голову; 

- за наступні чотири місяці утримання молодняка - 700 грн за голову; 

- за наступні чотири місяці утримання молодняка - 1500 грн за голову. 

Загальний обсяг дотації за молодняк не може перевищувати 2500 грн 

із розрахунку на одну голову молодняка. 

Часткове 

відшкодування 

вартості 

племінних тварин, 

сперми та 

ембріонів 

50 % їх вартості, але не більше як за куплені в Україні: 

- племінні ВРХ вітчизняного походження з племінних заводів та 

племінних репродукторів або за ввезені в режимі імпорту - 24000 грн 

за одну голову 

- племінні свинки та кнурці з племінних заводів та племінних 

репродукторів або ввезені в режимі імпорту - 5000 грн за одну голову; 

- племінні вівцематки, барани, ярки з племінних заводів та племінних 

репродукторів або за ввезені в режимі імпорту - 4000 грн за одну 

голову; 

- ідентифіковану сперму бугаїв або за ввезену в режимі імпорту - 100 

грн за одну дозу у розрахунку не більше трьох доз на одну голову 

власного маточного поголів’я; 

за ембріони великої рогатої худоби - 500 грн за одну штуку. 

Часткове 

відшкодування 

вартості об’єктів 

Для тваринницьких об’єктів вартістю (без ПДВ): 

- до 500 млн. гривень - 30 % вартості; 

- більш як 500 млн. гривень - 30 % від 500 млн грн; 

Для тваринницьких об’єктів, які створюють 500 і більше робочих 

місць, незалежно від їх вартості (без ПДВ) - 30 % вартості. 

 

Отже, було зменшено розмір фінансування галузі на 0,5 млрд грн до 

більш оптимального, тим самим дещо послабивши підтримку держави у галузі 

тваринництва. 

Як було зазначено раніше, відчути зміни від реформ, які приймають 

відносно сільського господарства галузі тваринництва, можливо лише протягом 
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двох-трьох років. Зараз важко давати оцінку новим встановленим розмірам 

дотації та держпідтримки аграріїв, так як вони ще не в повній мірі запрацювали. 

Маємо надію, що завдяки певним змінам, ця система запрацює в повному 

обсязі задовольнивши як потреби держави, так і вітчизняних аграріїв. 
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Неприбуткова організація (далі – НПО) не є я якоюсь особливою 

організаційною формою при реєстрації юридичної особи. Нею може бути й 


