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Анотація. У статті проаналізовано загальну ситуацію на ринку молока в 

Україні, а також обґрунтовано пропозиції щодо удосконалення механізму 

підтримки вітчизняної молочної галузі шляхом запровадження програми 

прямих виплат для підтримки доходів виробників молока. Здійснено прогноз 

потреби фінансових ресурсів на програму прямих виплат для підтримки 

доходів виробників молока в Україні. 

Ключові слова: державне регулювання, механізм державної підтримки, 

молочна галузь, програма підтримки, прямі виплати. 

Abstract. The article analyzes the overall situation on the dairy market in 

Ukraine. Suggestions for improvement of support domestic dairy industry by 

introducing a program of direct income support payments to dairy producers. The 

forecast carried out need for financial resources by the program of direct income 

support payments to dairy producers in Ukraine. 
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Молочне скотарство – традиційно важлива і невід’ємна галузь сільського 

господарства, ступінь розвитку якої є однією з ознак прогресу в розвитку 

сільськогосподарської сфери в цілому. Молочній галузі також відводиться 

важлива роль у забезпеченні населення молоком та молочною продукцією. 

Однак, на сьогодні, галузі виробництва і переробки молока опинилися у 

складній ситуації. Адже, протягом 2000-2012 рр. спостерігається поступове 

зменшення частки молока в загальній структурі виробництва валової продукції 

сільського господарства. Чисельність поголів’я корів у всіх категоріях 

господарств скоротилося на 48,9% з 4958 тис. гол. у 2000 р. до 2554 тис. гол. в 

2012 р. Обсяги виробництва молока за той же період зменшились до 11378 

тис.т, тобто на 10,1 % проти 2000 р. Так, основними виробниками молока 

протягом п’ятнадцяти років залишаються господарства населення, на долю 

яких у 2012 р. припадало 77,7 % загального виробництва, коли в 1990 р. 76% 

молока виробляли сільськогосподарські підприємства. Проблему погіршує й 

низька продуктивність в Україні корів, яка майже вдвічі нижча за рівень, 

досягнутий в економічно розвинених країнах. Середній показник надоїв молока 

в країні – 3,5-4,5 тис. кг/рік, у той час як світовий – 6-9 тис. кг/рік. У 

невизначеному стані знаходиться і значна частина переробних підприємств, які, 

з одного боку, зайняті пошуком необхідних ресурсів сировини у прилеглих 

зонах її виробництва, а з іншого – не використовують повною мірою 

потужності для виробництва молочної продукції через нерозвиненість 

інфраструктури збуту та низької купівельної спроможності населення (рис.1). 

Незважаючи на те, що вітчизняна молочна галузь впродовж багатьох років 

залишається експортоорієнтованою, вона так і не змогла зайняти впевнені 

позиції на зарубіжних ринках, більш того український ринок стає все більш 

привабливим для іноземних експортерів. А процеси глобалізації та економічної 

інтеграції, що відбуваються в економіці України, поставили перед складним 

вибором подальшої стратегії розвитку агарного сектору в цілому, та ринку 



молока зокрема. Всі ці процеси вимагають обгрунтованого та виваженого 

регулювання ринку молока та молокопродуктів з боку держави, з метою 

відродження і збалансованого розвитку молочного скотарства і найголовніше − 

забезпечення продовольчої безпеки країни. 

 

Рис. 1. Тенденції розвитку основних показників ринку молока в Україні за 
1995-2012 рр. 

Враховуючи ситуацію, що склалася в молочній галузі головним 

пріоритетом держави має бути переоцінка значимості цієї галузі в економіці 

країни, внесення корективів до стратегії її розвитку та підтримки. Адже, 

аналізуючи сучасний механізм регулювання ринку молока, слід відзначити, що 

до цього часу не розроблено науково обґрунтованої концепції його розвитку як 

єдиної системи. Численні реорганізації системи органів державного управління 

не забезпечили підвищення ефективності функціонування молочного ринку, що 

підтверджує необхідність обґрунтування та використання інших підходів до 

його формування. Для цього необхідно всебічно сприяти переходу всієї 

вертикалі аграрного управління з галузевого (вертикального) принципу 

регулювання на функціональний (горизонтальний) (з елементами їхнього 

органічного поєднання), тобто сприяти розвитку ринку молока та молочних 

продуктів, суміжних секторів, сільських територій та узгодженню їхнього 



функціонування з потребами суспільства в продовольстві, сировині, 

екологічності) [3]. Україна має створити дієвий механізм підтримки усіх 

суб’єктів господарювання присутніх на ринку молока, несуперечити їхнім 

інтересам, а також удосконалити механізм захисту своїх національних інтересів 

у відносинах з іншими державами. 

В умовах посткризового відновлення економіки країни в цілому, необхідно 

забезпечити базу для стабільного розвитку молочного виробництва, підвищити 

його конкурентоспроможність, подолати цінові диспропорції, посилити 

державну підтримку товаровиробників з використанням надбань світового 

досвіду, тобто необхідно активізувати ті напрями, які, за правилами СОТ, 

класифікуються як такі, що не підлягають скороченню (програми «зеленої 

скриньки») [2].  

Незважаючи на досить широку програму підтримки молочної галузі, 

цілком очевидно, що одним із вагомих стримуючих чинників для розвитку 

галузі є нестабільність та мінливість в її впровадження. Адже, не будучи 

впевненими в отриманні коштів від держави і сільськогосподарські 

підприємства, і господарства населення, в більшості випадків не враховують її 

при визначенні власних виробничих пріоритетів та орієнтирів. Таким чином, 

навіть, якщо зрештою, фінансування надходить, воно має не той позитивний 

ефект, який міг би бути за можливості середньострокового і довгострокового 

прогнозування.  

Не маючи можливості підтримувати всі господарства галузі держава віддає 

перевагу лише тим, які мають значні виробничі потужності, а відтак і меншу 

залежність від фінансової державної підтримки, залишаючи поза увагою 

збиткові підприємства. Хоча, на нашу думку держава повинна забезпечувати 

мінімальну необхідну підтримку всім господарствам галузі для здійснення 

процесів відтворення. 

Нажаль, в Україні сьогодні відсутня загальноприйнята методологія щодо 

обґрунтування потреби в державній підтримці молочної галузі. Той обсяг 

підтримки, що надходить виробникам молочної продукції, не є показником 



стимулювання до розвитку та покращення ситуації в галузі. Адже протягом 

останніх років обсяги державної підтримки мають тенденцію до зменшення і 

коливаються з року в рік в досить значних межах, що негативно відображається 

на економічній діяльності господарств. Як результат рівень рентабельності 

виробників молока в сільськогосподарських підприємствах протягом останніх 

десяти років варіював в значних межах від мінус 3,5 % в 2006 р. до 18,4% в 

2011 р. Тому з огляду на це, виникає необхідність в додатковій підтримці 

виробників молока шляхом надання прямих державних виплат на 1 т продукції. 

Перевагами яких має стати фіксованість виплат, прозорість нарахування, і, 

найголовніше, незалежність від рівня цін, що склалися на молоко на певний 

момент. Головним завданням прямих виплат є підвищення доходів виробників 

молока незалежно від ринкової кон’юнктури і каналів реалізації продукції. 

Крім того, цей механізм дозволений умовами СОТ. 

Виходячи із зазначеного, на наш погляд, розрахунок прямих виплат для 

підтримки доходів виробників молока доцільно здійснювати виходячи із 

наявного поголів’я корів, продуктивності та фіксованих ставок прямих виплат 

на тонну реалізованої продукції:  

                                          спв НПСПВ **=                                                    (1) 

де ПВ – прямі виплати для підтримки доходів виробників молока, грн; 

     Спв – ставка прямих виплат на 1 тонну молока, грн; 

     П –поголів’я корів, гол; 

     Нс – середньорічний надій молока від однієї корови, кг. 

Однак, враховуючи, що Постановою КМУ від 02. 03. 2011 р. № 182 було 

визначено, що державна підтримка виробникам молока через виплати дотацій 

здійснюватиметься не на голову корів, а на одиницю виготовленої продукції 

внесемо деякі зміни до вище зазначеної формули (замінивши поголів’я корів та 

середньорічний надій на фактичні обсяги виробництва молока).  

При запровадженні системи прямих виплат для підтримки доходів 

виробників молока в розрахунках існують певні методологічні проблеми. Адже 

вітчизняні сільськогосподарські підприємства мають різний рівень 



економічного розвитку, що в результаті позначається на якісних показниках 

виготовленої продукції. На наш погляд, при обґрунтуванні прямих виплат для 

підтримки доходів виробників молока необхідно врахувати вимогу не лише 

забезпечення розширеного відтворення молочної галузі, а й дотримання 

принципу прозорості та економічної обґрунтованості надання такої підтримки. 

Вважаємо, що розрахунки прямих виплат на підтримку доходів виробників 

мають бути скореговані на якість виробленого молока, використавши у 

розрахунках формулу поправки на якість запропоновану фахівцями науково-

дослідного центру IFCN, що дозволяє враховувати різні технічні 

характеристики сировини, а саме вміст жиру та білка: 

                 1138,3
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=
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де ФПя – технічна поправка на якість молока; 

     В – обсяги виробництва молока, тонн. 

Дана методика розрахунку прямих виплат дозволяє не лише розрахувати 

обсяг в державній підтримці в цілому для галузі, а й розробити індивідуальний 

підхід для кожного сільськогосподарського підприємства, відповідно до якого 

потреба в державній підтримці визначатиметься через співставлення не лише 

кількісних, а й якісних показників, тобто чим вищі якісні характеристики 

молока тим більшу суму отримає виробник. Такий підхід стимулювання 

виробників молока дозволить в перспективі не лише забезпечити розширене 

відтворення молочної галузі, а й наблизитися до Європейських стандартів 

якості, що надзвичайно важливо в умовах вступу України до ЄС, а також 

забезпечити продовольчу безпеку країни. 

Ставку прямих виплат можна розрахувати виходячи із потреби в 

державній підтримці через співставлення нормативного прибутку з фактичним 

в розрахунку на тонну реалізованої продукції: 

                                                 фнп ППП −=                                                     (3) 

де Пп – потреба в державній підтримці на 1 т виробництва продукції; 

     Пн – нормативний прибуток в розрахунку на 1т виробництва продукції; 



     Пф – фактичнийприбуток в розрахунку на 1т виробництва продукції. 

Нормативний прибуток з 1 т продукції виведений з формули рівня 

рентабельності, має вигляд: 
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де Сс – середня собівартість виробництва 1 т продукції за останні 3 роки, 

грн; 

Рн – нормативний рівень рентабельності, %. 

Фактичний прибуток в розрахунку на 1 т продукції визначається як: 

                                                 СЦП сф −=                                                  (5) 

де С – фактична собівартість виробництва 1 т продукції, грн; 

              Цс – середня ціна реалізації 1 т продукції за останні 3 роки, грн. 

Таким чином ставки прямих виплат (Спв) будуть визначатися додатковою 

потребою в державній підтримці (Пп) на 1 тонну продукції (Спв=Пп). Тоді 

загальна формула прямих виплат для підтримки доходів сільськогосподарських 

виробників молока в Україні набуде такого вигляду: 
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де ПВ – прямі виплати для підтримки доходів виробників молока, грн; 

Сс – середня собівартість виробництва 1 т продукції за останні 3 роки, грн;  

Рн – нормативний рівень рентабельності, %;  

Цс – середня ціна реалізації 1 т продукції за 3 роки, грн.;  

Вс – середні обсяги виробництва молока за 3 роки, тонн. 

Вищенаведена методика дозволяє визначити обсяги фінансування як в 

цілому по галузі, так й індивідуально по-кожному підприємству з урахуванням 

динаміки виробництва молока, закупівельних цін за попередні роки, і 

найголовніше з урахуванням його якісних характеристик.  

Беручи за основу вище зазначені параметри спробуємо розрахувати обсяги 

прямих виплат виробникам молока на перспективу.  



Одним із найважливіших завдань при визначенні ставок прямих виплат є 

обґрунтування нормативного рівня рентабельності та прибутку з урахуванням 

рівня інфляції. Загалом, в Україні річні індекси інфляції коливаються в значних 

межах, найвищий його рівень протягом останніх років становив 23% у 2008р, а 

в 2011 р. цей показник складав 5%. Тому, на нашу думку для нормального 

функціонування галузі та здійснення розширеного відтворення в 

сільськогосподарських господарствах мінімальний рівень рентабельності, з 

урахування показника інфляції, повинен складати 23%. 

На підставі вищезапропонованої методики обраховано обсяг державної 

підтримки при запровадженні прямих виплат для підтримки доходів виробників 

молока в 2013 р., який повинен становити 49,45 млн. грн, а також визначено 

потребу у фінансових ресурсах, у випадку введення такої програми в дію, за 

ймовірними сценаріями розвитку до 2017 р. (табл.1). В основу прогнозів було 

покладено ймовірні щорічні зміни у валовому виробництві молока та рівнях 

закупівельних цін. 

Таблиця 1 

Прогноз потреби фінансових ресурсів на програму прямих виплат для 
підтримки доходів виробників молока за ймовірними сценаріями розвитку 

до 2017р., млн.грн 

Роки 
Сценарії прогнозів 

оптимістичний 
прогноз 

песимістичний 
прогноз 

очікуваний  
прогноз 

2014 82,22 47,07 63,32 
2015 88,55 45,70 66,87 
2016 95,77 43,09 70,70 
2017 103,58 41,81 73,40 

Джерело: власні розрахунки 

Залежно від стратегії, цілей державної регуляторної політики та 

фінансових можливостей держави розміри ставок можуть бути змінені в 

залежності від ситуації, що буде складатися в галузі. Запровадження даної 

системи дозволить підтримати доходи сільськогосподарських виробників 

молока в період коли отримані обсяги фінансових ресурсів є недостатніми для 



здійснення процесів нормального функціонування галузі [1]. А тому, на наше 

переконання, реалізація вищенаведеної міри підтримки виробників молока 

сприятиме розвитку молочного ринку, забезпечуватиме його ефективне та 

конкурентоспроможне функціонування як у вітчизняному середовищі, так і 

світовому, забезпечуватиме економічну рівність усіх ринкових суб’єктів та 

прибутковість всіх складових молочного підкомплексу. 
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