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COMPLEX WAYS OF PROVIDING QUALITY IMPROVEMENT OF THE MAIN TYPES 

OF LIVESTOCK PRODUCTS IN UKRAINE 
 
У науковій статті розкрито окремі інструменти і заходи в рамках комплексного підходу до 
підвищення якості продукції тваринництва в Україні. Обґрунтовано базові засади переходу 
виробництва тваринницької продукції до інноваційного типу розвитку. Це передбачає 
створення ефективного інституційного середовища, спрямованого не лише на жорсткий 
контроль якості, а й на стимулювання модернізації виробництва, запровадження екологічно 
чистих технологій, сучасних генетичних технологій для виробництва безпечної продукції. 
Підкреслено, що сучасна інтенсифікація в тваринництві часто супроводжується 
погіршенням гігієнічних і ветеринарно-санітарних умов виробництва, зумовлює необхідність 
концентрації тварин на малих площах та обмежує їх у виборі елементів харчування. Це 
справляє негативний вплив на здоров’я тварин, збільшує ризики їх захворюваності й 
погіршення якості продукції. Доведено необхідність створення умов для зростання 
мотивації вітчизняних товаровиробників до поліпшення добробуту тварин і відображення 
цього через певні програми сертифікації. Показано доцільність запровадження в Україні 
системи обов’язкового маркування благополуччя тварин при виробництві продукції 
птахівництва та поширення цієї практики на галузі молочного скотарства та свинарства, 
де ризики щодо безпечності продукції є найбільшими. Розкрито новітні вектори розвитку 
генетичних технологій у тваринництві, які сприяють значному підвищенню якості 
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продукції. Обґрунтовано механізми формування і функціонування Фонду підтримки 
біотехнологічних досліджень та Фонду розвитку біотехнологій в Україні. Запропоновано 
авторську модель програми «Біотехнологічний стартап» та розписано етапи її реалізації. 
Зважаючи на великі ризики споживання трансжирів для здоров’я людей, напрацьовано 
підходи до обмеження в Україні їх вмісту в харчових продуктах. Розкрито зарубіжний 
досвід такого обмеження. Запропоновано зміни до прийнятого Верховною Радою України в 
першому читанні проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України 
щодо заборони використання пальмової олії у виробництві харчових продуктів». 
 
This article studies different instruments and measures within the complex approach to raising 
quality of livestock products in Ukraine. The basic principles of the livestock production transition 
to innovative type of development are also proven in this article. 
It implies creation of effective institutional environment, aimed not only at strict quality control, but 
also at stimulating the modernization of production, introduction of environmentally friendly 
technologies, modern genetic technologies for making safe products. In the article the stress is also 
put on the fact that modern production intensification in livestock farming is often accompanied by 
deterioration of hygienic and veterinary and sanitary conditions of production, leading to 
concentration of animals in small areas and limiting the range of feedstuffs. It has a negative 
impact on the health of animals, increases the risk of their susceptibility to disease and 
deterioration of product quality. The article proves the necessity of creating conditions for the 
domestic commodity producers’ motivation growth to improve the welfare of animals, which can be 
displayed through certain certification programs. The article reasons the introduction of an 
obligatory animal welfare labeling system in the poultry production in Ukraine and implementing 
this system into the dairy cattle breeding and pig breeding where the product safety risks are the 
highest. The article also contains the latest genetic technology trends in animal breeding that 
significantly increase the product quality. It as well justifies creation and maintenance of the 
Biotechnological Research Support Fund and Biotechnologies Development Fund in Ukraine.  
The article offers the author program “Biotechnological start-up” model and stages of its 
implementation. Taking into account the high risk of transfat consumption for human health, there 
have been developed certain approaches to restricting its content in foods in Ukraine. The 
international experience of such restriction has also been discovered. The article also contains 
certain adjustments to the draft law “On Amendments to some Laws of Ukraine on the prohibition 
of the use of palm oil in the food products” passed  by the Verkhovna Rada of Ukraine in the first 
reading. 
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Постановка проблеми. Зростання пропозиції високоякісної продукції тваринництва значною мірою залежить від 

доступності фінансових ресурсів та фінансових, цінових, податкових, бюджетних механізмів підтримки. У рамках галузі, 
яка перебуває в кризовому стані, неможливо ефективно реалізувати комплекс заходів із підвищення якості продукції [1]. В 
умовах прискореного зростання цін на ресурси рентабельність виробництва продукції тваринництва залишається низькою.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій та виокремлення частини нерозв’язаної раніше проблеми. В основу 
авторських праць, спрямованих на розкриття організаційно-економічних аспектів гарантування безпечності та підвищення 
якості продукції тваринництва, покладено напрацювання О. Ковальової, О. Мазуренко, М. Маліка, Ю. Оглашенного, 
Т. Осташко, В. Пабата та ін. Оскільки організаційно-економічний чинник підвищення якості в умовах прискорення науково-
технічного прогресу є тісно пов’язаним із технічним, біотехнологічним, мікробіологічним, екологічним, у процесі 
наукового пошуку автори спираються на результати новітніх досліджень низки зарубіжних учених, зокрема, Й. Дайерберга, 
Б. Майша, А. Нардоне, В. Пабата, Г. Руппа, Ж. Хіггс.  

В останніх наукових роботах нами підкреслювалося, що проблема низької якості та, у багатьох випадках, 
небезпечності продукції тваринництва в Україні має глибинні першопричини, зумовлені впливом низки чинників, зокрема, 
соціально-економічних, і для свого вирішення потребує комплексного підходу [2; 3; 4]. Як логічне продовження 
досліджень, у даній науковій статті ми пропонуємо окремі інструменти і заходи в рамках комплексного підходу до 
підвищення якості продукції тваринництва в Україні. 



Метою наукової статті є обґрунтування шляхів комплексного забезпечення підвищення якості основних видів 
продукції тваринництва в Україні. 

Викладення основного матеріалу. Проведені дослідження свідчать, що в Україні проблема низької якості 
продукції тваринництва криється не лише в неефективності та недостатності протекціоністських заходів чи державної 
підтримки галузі тваринництва, а й у формах і методах їх використання. Нині поглиблюється нерівномірність доступу 
сільгоспвиробників до бюджетних коштів. Це зумовлено нечіткістю правил надання підтримки та непрозорістю механізмів 
розподілу коштів, що відкриває можливості надання певних преференцій. Більшість дотацій у рамках програм підтримки 
тваринництва спрямовується окремим агрохолдингам, які мають неабиякий політичний вплив на розподіл бюджетних 
коштів [5; 6].  

Нині необхідно вирішувати актуальне завдання переходу виробництва тваринницької продукції до інноваційного 
типу розвитку, що передбачає передусім створення ефективного інституційного середовища, спрямованого не лише на 
жорсткий контроль якості, а й на стимулювання модернізації виробництва, запровадження екологічно чистих технологій, 
сучасних генетичних технологій для виробництва безпечної продукції. 

Новітні дослідження показали, що збільшення у молоці вмісту кон’югованої лінолевої кислоти (CLA) завдяки її 
потужним антиоксидантним властивостям попереджує виникнення низки онкологічних та серцево-судинних захворювань у 
людини, стимулює її імунну систему, прискорює спалювання жирів, запобігає розвитку цукрового діабету [7; 8; 9]. Проте 
процеси інтенсифікації у тваринництві призвели до виникнення дефіциту CLA в організмі людини (основним джерелом 
надходження CLA в організм людини є молочні продукти і м'ясо). Причиною стала кардинальна зміна підходів до годівлі 
великої рогатої худоби: м'ясо ВРХ, яка харчується травою на вільному вигулі, містить у 4 рази більше CLA, порівняно з 
м'ясом тварини, вирощеної на комбікормі. Нині молочні продукти містять в три рази менше CLA, ніж у шістдесятих роках 
ХХ ст. [8]. 

Генерування подальших зрушень у напрямі підвищення якості молока та м’яса ВРХ (зокрема, підвищення у ньому 
рівня CLA, омега-3 (ω-3) поліненасиченої жирної кислоти (ПНЖК), інших корисних для організму людини речовин) в 
умовах збереження дії чинників інтенсифікації можливе на основі використання методів сучасної генетичної інженерії, 
застосування генетичних маркерів та маркер-асоційованої селекції (MAS). Так, важливим джерелом збільшення у молоці 
рівня CLA є метод знезараження транс-вакценової кислоти (транс-11 октадекенової кислоти) із використанням стеароїл-
CoA-десатурази (SCD). Генетичні фактори та їх регуляція (на основі SCD) за різних рівнів ненасичених жирних кислот у 
молочному жирі (в різних порід великої рогатої худоби) можуть впливати на вміст CLA в молоці [9, с. 104-106].  

Вченими доведено взаємозв’язок різних генетичних варіацій порід тварин і молочних білків, які містяться в молоці 
трансгенних тварин, із технологічними властивостями кінцевої продукції. Вважається, що наявність у великої рогатої 
худоби генів k-казеїн-BB та β-казеїн-BB визначає коротший час затвердіння сиру [10], наявність у овець та кіз генів К-CN-
BB та αs1-CN-AA позитивно впливає на вихід сиру та сам процес приготування сиру [11]. Багато біологічно активних 
речовин не можна отримати традиційними методами в достатніх кількостях і з бажаними якісними параметрами. Тому існує 
величезний комерційний інтерес до виробництва цих білків. У сироварінні існує значний дефіцит молокозсідальних 
ензимів, зокрема, химозину, необхідного для отримання високоякісних твердих сортів сиру. 

Біотехнологічний напрям, спрямований на отримання із трансгенних тварин людських білків, вже наближається до 
стадії комерціалізації. Спочатку вчені намагалися синтезувати людські білки в бактеріях і дріжджах. Але це дорого і 
технічно складно: з бактеріальних культур не завжди вдається виділити чистий білок. До того ж деякі білки неможливо 
отримати в бактеріях через громіздкість генів, що визначають їх синтез. Біореактор у вигляді корови або вівці позбавлений 
цих недоліків, і він є набагато продуктивнішим, а кінцевий продукт (білок) виходить у десятки разів дешевшим.  

Нещодавно в США вивели трансгенних мишей (через низку сприятливих чинників генетичні технології, як 
правило, спочатку проходять апробацію на мишах), у молоці яких містився тканинний активатор плазміногену, який сприяє 
розсмоктуванню тромбів у людських судинах. На початок 2000-х рр. від трансгенних кіз, овець, кролів і корів отримано 
сімнадцять лікарських білків. Причому десять із цих білків генеруються тваринами з молоком в пристойній концентрації – 
близько одного грама на літр молока. Це велика кількість, адже для курсу лікування деяких хвороб потрібно всього кілька 
міліграмів. Нині в такий спосіб навчилися синтезувати набагато більше білків [12]. 

Підвищення рівня казеїну (білка, який забезпечує організм людини незамінними амінокислотами) та його 
модифікація можуть бути важливими не лише для виробництва якісного сиру, а й із точки зору здоров'я людини. Група 
казеїнофосфопептидів (СРР), які природно виділяються при триптичному перетравленні казеїнів, є специфічним агентом, 
що сприяє перекалібруванню зубів. Більш того, цей пептид діє специфічно, стаючи інгібітором ангіотензинперетворюючого 
ферменту (АПФ). Цей фермент перетворює ангіотензин 1 в ангіотензин 2. Пригнічення АПФ знижує артеріальний тиск із 
антигіпертензивним ефектом (зниження ризику ураження органів-мішеней при гіпертонічній хворобі, ускладнень 
артеріальної гіпертензії та загалом – подовження тривалості життя людини та покращення його якості) [12, c. 131]. Ці 
пептиди / гідролізати можна класифікувати як функціональні харчові інгредієнти, що знижують ризик розвитку серцево-
судинних захворювань серед людей та мають як профілактичну, так і лікувальну дію [13, с. 35]. 

Нещодавні дослідження скандинавських учених дозволили виявити зв’язок між розвитком цукрового діабету (у 
тому числі в дітей) та споживанням деяких варіантів β-казеїну, що міститься в коров’ячому молоці. Зокрема, частота 
розвитку інсулінозалежного цукрового діабету (IDDM) суттєво корелювала з варіантами β-казеїну (A1 і B). Вчені довели, 
що вони є фактором ризику для розвитку IDDM. Водночас відсутній зв'язок між виникненням цього захворювання та 
споживанням варіантів β-казеїну А2 та А3 [14, c. 294; 15, с. 722]. Тому вчені намагаються за допомогою методів генетичної 
інженерії знайти інші кількісні алелі в структурних генах молочного білка, які дозволять модифікувати співвідношень 
білкових (казеїнових) фракцій та покращити, таким чином, якісні властивості молока [16; 17]. 

Слід зазначити, що в наших дослідженнях не акцентується увага на деталізації генетичних чинників, їх впливу на 
певні фізичні та хімічні параметри продукції тваринництва чи біологічні процеси в організмі людини. Їх розгляд 
здійснюється з точки зору важливості для досягнення високих якісних параметрів продукції тваринництва, виявлення 
магістральних напрямів розвитку сучасних генетичних технологій у тваринництві та обґрунтування методів та інструментів 
стимулювання розвитку цих біотехнологій.  

Одним із найбільш дієвих інструментів непрямої підтримки товаровиробників є пільгове оподаткування 
інноваційно активних підприємств, зокрема, біотехнологічних. Найбільші податкові пільги аж до повного звільнення від 
податків введені в США і Великобританії. Так, у США з метою стимулювання патентної діяльності малих і середніх 
підприємств (МСП) оплачується 50% витрат на охорону прав інтелектуальної власності (ІВ) за рахунок бюджетних коштів. 
Підраховано, що загалом амортизаційні та податкові пільги покривають у США до 20% загальної суми витрат на науково-
дослідні та дослідно-конструкторські розробки (НДДКР) [18, с. 203]. У Японії, Франції, Великобританії, Італії, Швеції, 
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Південній Кореї податкове законодавство передбачає можливість стовідсоткового відрахування з обкладеного податком 
доходу тих сум, які спрямовуються на фінансування поточних витрат та купівлі устаткування для НДДКР. 

Враховуючи специфіку оподаткування вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників (вони є платниками 
єдиного податку ІV групи, де об’єкт оподаткування – площа сільськогосподарських угідь), одним із дієвих і некорупційних 
механізмів стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності вважаємо відновлення діючого до 2017 року спеціального 
режиму оподаткування ПДВ виробників продукції тваринництва (відповідно до якого суми нарахованого ПДВ чи їх певна 
частина не сплачувалися до бюджету, а використовувалися товаровиробниками для оновлення основних засобів). Для 
недопущення значного зменшення надходжень до державного бюджету таке відновлення має стосуватися виключно тих 
товаровиробників, частка виготовленої (вирощеної) тваринницької продукції в структурі валового виробництва яких за 
попередній період становить не менше 75%. Тобто спеціальний режим оподаткування ПДВ стосуватиметься лише галузі 
тваринництва – галузі, яка, по-перше, знаходиться в кризовому стані; по-друге, має великі ризики, пов’язані з параметрами 
якості (безпечності) продукції; по-третє, від темпів її розвитку багато в чому залежить гарантування продовольчої безпеки в 
Україні та інтелектуальний розвиток нації.  

Дія цього спеціального режиму оподаткування ПДВ відповідає правилам і вимогам СОТ та узгоджується із 
положеннями Директиви Ради ЄС 2006/112/ЄС від 28.11.2006 про спільну систему податку на додану вартість. Спеціальний 
режим оподаткування ПДВ є практично єдиним видом державної підтримки, який може здійснюватися в автоматичному 
режимі, що виключає корупційний складник, значно спрощує податкові відносини в галузі тваринництва, зменшує 
трудомісткість і витрати на адміністрування податків [19]. Його скасування призвело до 
зниження  конкурентоспроможності вітчизняного тваринництва, втрати обігових коштів товаровиробників та необхідності 
залучення кредитних коштів у значно більших масштабах. 

З нашої точки зору, відновлення механізму непрямої підтримки виробників продукції тваринництва у вигляді 
спеціального режиму оподаткування ПДВ (поряд із відновленням діючого до 2011 року спецрежиму справляння ПДВ у 
сфері агропромислового виробництва, коли переробні підприємства нараховані суми ПДВ виплачували у вигляді дотацій 
товаровиробникам за здане на переробку молоко та м’ясо) є саме тією «вудочкою, яка дозволяє ловити рибу», а не плекати 
надію на отримання прямих державних дотацій із доброї волі чиновників. Крім того, надання інших податкових чи митних 
пільг товаровиробникам (за прикладом окремих європейський країн) є недоцільним, адже провокує корупційні дії та 
зловживання у сфері оподаткування. 

Поряд із поверненням до некорупційних механізмів непрямої підтримки виробників молока та м’яса (за рахунок 
спеціального способу функціонування ПДВ у вигляді спецрежимів його справляння у сфері агропромислового 
виробництва), створенням бази даних про вітчизняні та зарубіжні технології, продуктові інновації нового покоління, 
доцільними є компенсація та відшкодування державою сільськогосподарським товаровиробникам таких витрат:  

1) на реалізацію проектів будівництва, технологічного переоснащення, реконструкції молочних ферм і комплексів, 
профінансованих або за рахунок банківських кредитів, або за власний кошт інвестора (для малих та середніх 
сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств – у розмірі 50% вартості (максимальна вартість об’єкта, в 
рамках якої здійснюється компенсація чи відшкодування – 100 млн. грн); для великих підприємств (агрохолдингів) – у 
розмірі 25% вартості (максимальна вартість об’єкта, в рамках якої здійснюється компенсація чи відшкодування – 250 млн. 
грн)). Вказаний механізм підтримки повинен реалізовуватися за квотним принципом: 60% бюджетних коштів має 
спрямовуватися на підтримку малих і середніх сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств, інші 40% – 
на підтримку великих підприємств (агрохолдингів). Це зумовлено тим, що більшість великих підприємств (агрохолдингів), 
маючи вихід на експортні ринки, уже отримує один з елементів державної підтримки у вигляді відшкодування сум 
сплаченого при експорті ПДВ. Крім того, використовуючи механізм трансфертного ціноутворення, здійснюючи операції 
через офшорні компанії, агрохолдинги можуть мінімізовувати обсяги податкових платежів до бюджету, що теж збільшує їх 
фінансові можливості;  

2) розробку і технологічний супровід проектів будівництва молочних комплексів і проведення відповідних 
тендерів виключно для малих і середніх сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств – у розмірі 50% 
вартості (для уникнення корупційного складника доцільним є встановлення максимальної вартості таких проектів). 
Фінансування технологічного супроводу має здійснюватися через виділення коштів під конкретні проекти (із залученням 
зарубіжних технологів). Державна підтримка має поширюватися на проекти будівництва та реконструкції (включно із 
розробкою проектів та їх технологічним супроводом) всіх тваринницьких ферм і комплексів для утримання великої рогатої 
худоби, свиней, птиці, підприємств із переробки продукції тваринництва. Побудовані тваринницькі комплекси повинні 
проходити обов’язкову процедуру сертифікації, що гарантуватиме високу якість продукції; 

3) пов’язаних зі створенням нових потужностей із виробництва та переробки органічної продукції тваринництва, 
сертифікацією органічного сільськогосподарського виробництва на базі малих і середніх підприємств, фермерських 
господарств (про господарства населення не йдеться, адже на їх базі складно організувати органічну сертифікацію). Роль 
малих і середніх підприємств, фермерських господарств у розвитку органічного тваринництва є ключовою. У світі середня 
площа органічних земель, що припадає на одного виробника органічної продукції, становить 40,5 га. Хоча в Україні 
функціонують господарства, які мають площу органічних угідь понад 7000 га (ПП «Агроекологія» і ПП «Галекс-Агро») 
[20].  

На ринку органічної продукції розвинених країн присутні як дрібні, так і великі господарства. Проте 
першочергової підтримки з точки зору створення нових потужностей та органічної сертифікації потребують саме дрібні та 
середні фермерські господарства. Практика показує, що вони досить швидко адаптуються до повної зміни технологій 
виробництва, що зумовлює необхідність повного переходу від застосування штучних добрив на користь органіки. При 
плануванні параметрів органічного виробництва слід враховувати необхідність забезпечення балансу поживних речовин у 
ґрунті. Фахівці підкреслюють, що для відновлення баланс гумусу в господарствах необхідно мати щонайменше 1 умовну 
голову худоби на 1 га посівної площі (на якій формується кормова база) для забезпечення цього гектара органічними 
добривами. Забезпечити вказані передумови формування бездефіцитного балансу гумусу шляхом внесення органічних 
добрив можна в більшості випадків лише на базі малих і середніх господарств. 

Таким чином, при переважній державній підтримці малих та середніх сільськогосподарських підприємств, 
фермерських господарств, які можуть стати драйверами розвитку вітчизняного органічного тваринництва (зокрема, у 
сферах вирощування ВРХ, виробництва молока, столових яєць, меду), гарантується безпосередній зв’язок державної 
підтримки із забезпеченням якості продукції. 

Нинішній механізм державної підтримки інвестиційних процесів у тваринництві дещо відрізняється віз 
запропонованого нами. У державному бюджеті за програмою 2801540 «Державна підтримка галузі тваринництва» на 2018 



рік (загальним обсягом 4 млрд. грн) передбачено виділення 2,5 млрд грн на здешевлення залучення інвестицій у 
тваринницьку галузь. Зокрема, на часткову компенсацію вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і 
комплексів, доїльних залів тощо, в частині витрат, профінансованих за рахунок банківських кредитів, передбачено 
виділення 1,1 млрд грн; на часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і 
комплексів, доїльних залів тощо, збудованих за власний кошт інвестора – 1,2 млрд грн. В рамках першого напряму 
передбачено компенсацію 25% вартості об’єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів (розмір кредиту – до 
500 млн грн на один об’єкт); в рамках другого напряму – відшкодування 30% вартості об’єктів (розмір інвестиції, частина 
якої підлягає відшкодуванню – до 500 млн грн на один об’єкт). 

 Таким чином, зважаючи на порівняно незначні суми державної підтримки залучення інвестицій у розвиток 
тваринництва у 2018 р. (2,5 млрд грн або 93 млн дол. США) та досить велику максимальну вартість одного об’єкта, частина 
якої підлягає компенсації чи відшкодуванню (500 млн грн) або ж взагалі відсутність обмежника максимальної вартості, 
знову простежується минулорічна тенденція акцентування державної підтримки на розвиток окремих великих 
агрохолдингів. Вони, переважно, спеціалізуються на виробництві м’яса птиці.  

Показовим у цьому плані є формулювання абзацу 4 пункту 11 Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва (в редакції Постанови КМ № 285 від 28.03.2018): для об’єктів, які 
створюють 500 і більше робочих місць, відшкодовується 30% вартості об’єкта, якою б великою ця вартість не була. Такий 
механізм дає імпульси процесам подальшої монополізації вітчизняного ринку продукції тваринництва (з усіма негативними 
наслідками) та посилює нерівність доступу сільськогосподарських товаровиробників до інструментів державної підтримки. 

Це підтверджується фактичними даними. На програму компенсації вартості будівництва і реконструкції 
тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів тощо, збудованих за власний кошт інвестора, у 2018 році із державного 
бюджету виділено 1,7 млрд грн (Кабінет Міністрів України 31.10.2018 перерозподілив суми дотацій, збільшивши 
фінансування цієї програми із 1,2 до 1,7 млрд. грн). Із них більше 800 млн грн або 50% усієї державної підтримки отримали 
підприємства агрохолдингу «Миронівський хлібопродукт», як компенсацію за будівництво другої лінії Вінницької 
птахофабрики. 

Інші ж чинні в 2018 році напрями підтримки тваринництва у малих та середніх сільськогосподарських 
підприємствах та фермерських господарствах (часткова компенсація відсоткової ставки за банківськими кредитами, 
залученими у галузі вівчарства, козівництва, бджільництва, звірівництва, кролівництва; спеціальна бюджетна дотація за 
утримання корів; спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка ВРХ, який народився в господарствах фізичних 
осіб) характеризуються або своєю неефективністю, або незначними обсягами виділених коштів. Вони не дозволяють 
розв’язати більшість техніко-технологічних проблем у тваринництві, які безпосередньо впливають на безпечність та якість 
продукції (відсутність безпечних автоматизованих процесів постачання кормів, годівлі, доїння корів, роботи 
молокопроводів, холодильних установок, ефективного санітарного і ветеринарного контролю, наявність у продукції 
антибіотиків, гормонів, бактеріальної засміченості молока тощо).  

Так, наприклад, часткова компенсація відсоткової ставки за банківськими кредитами сприяє підтримці не стільки 
виробників продукції вівчарства, козівництва, бджільництва тощо, скільки підтримці банківських установ, які видають такі 
кредити (якщо держава покриває відсотки в розмірі 1,5 облікової ставки Національного банку (25,5% станом на 01.08.2018), 
то банківській установі є сенс робити кредити дорожчими). Крім того, спеціальна бюджетна дотація за вирощування 
молодняка ВРХ, який народився в господарствах фізичних осіб, практично не сприятиме зростанню поголів’я такого 
молодняка. Адже за період утримання молодняка віком від 1 до 5 місяців передбачено виплату 300 гривень за голову. Саме 
в період 1-2 місяців молодняк у господарствах населення вирізається, і виплата такої дуже незначної суми не зупинить ці 
процеси.  

Отже, застосовувані нині в Україні методи підтримки виробництва тваринницької продукції та підвищення її 
якості є недостатніми та малоефективними, не сприяють посиленню конкуренції в галузі, не забезпечують еквівалентного 
міжгалузевого обміну, не стимулюють розвиток сільських територій. Лобіювання інтересів агрохолдингів вкупі з 
викривленням ринкових механізмів призводить до дискримінації слабких ланок – немонополістів, що значно звужує 
можливості виробництва високоякісної тваринницької продукції. Це свідчить про необхідність удосконалення механізмів 
державної підтримки виробництва продукції тваринництва за запропонованими нами у попередніх абзацах алгоритмами. 
Необхідне детальне опрацювання напрямів розвитку тваринництва, узгодження розвитку сектору яловичини з 
виробництвом молока, яке б базувалося на аналізі поточної ситуації та створювало б економічну зацікавленість у 
виробництві високоякісної продукції тваринництва.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Одним із сучасних магістральних напрямів 
комплексного забезпечення підвищення якості продукції тваринництва вбачаємо стимулювання розвитку новітніх 
генетичних технологій та біотехнологічних досліджень загалом. Поряд із викладеними вище напрямами стимулювання 
пропозиції високоякісних продуктів харчування та, відповідно, попиту на продукцію тваринництва, необхідну для їх 
виробництва, належну увагу слід приділити й іншим аспектам активізації попиту та сприяння раціональній поведінці 
споживачів. Адже, зважаючи на низькі доходи більшості населення країни, така поведінка у системі координат «ціна – 
якість» через низьку платоспроможність тяжіє в більшості випадків у сторону нижчої ціни. Як відзначають фахівці, 
більшість вітчизняних споживачів поки що не можуть собі дозволити і не готові платити у 1,5-3 рази вищу ціну за 
продукцію без вмісту трансжирів або за органічну продукцію. Сегмент високоякісної продукції (зокрема, й органічної) 
залишається дуже вузьким [20]. Виробництво високоякісної продукції залишається переважно спрямованим на експорт. 
Така модель розвитку ринку високоякісної продукції тваринництва на можна вважати стійкою, адже вона не спирається на 
внутрішній ринок і на внутрішнього споживача. Зважаючи на це, необхідно вжити низку заходів для стимулювання 
внутрішнього попиту на високоякісну продукцію тваринництва та продукти харчування тваринного походження. На часі є 
необхідність запровадження в Україні програм адресної продовольчої допомоги населенню, що перебуває за межею 
бідності (за даними Світового Банку, близько 25% населення країни). Серед таких програм базовою має стати, за прикладом 
США, програма пільгового придбання високоякісних продуктів, щодо яких спостерігається хронічне недоспоживання 
(молока, м’яса, риби). Тому перспективи подальших наукових розвідок полягають в обґрунтуванні інструментів та 
механізмів реалізації подібних програм, спрямованих на стимулювання споживання високоякісних продуктів харчування 
тваринного походження. 
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