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Ефективне функціонування економіки України залежить від належ
ного розвитку агропромислового комплексу. Сьогодні поруч із 
фермерськими господарствами працює 4,1 млн. особистих селянських 
господарств, 20% з яких виробляє товарну продукцію [1]. Між тим, не 
більше третини сіл мають водопровід, каналізацію, гаряче водопоста
чання, газифікацію, тому селяни все частіше відмовляються від важкої 
щоденної праці,якане виправдовує того мізерного доходу, наприклад, 
від продажу банки домашнього молока, м ’яса чи сала, задля якого 
вони змушені працювати 7 днів на тиждень, щоб забезпечити себе 
гідними умовами життя. З огляду на це, лише активна державна 
підтримка розвитку агропромислового комплексу, в тому числі 
матеріальна,саме зараз, як ніколи, може стати одним з важливих 
важелів для створення хоч мінімальних гарантій необхідностіведення 
селянського господарства та його сировинидля підняття української 
економіки та виведення її продукції на європейський та міжнародний 
рівень, а це в свою чергу, позитивно позначатиметься на рості 
добробуту усього населення України. Дане питання вже продовж
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багатьох років є доволі цікавим та актуальним для вивчення, тому не 
дивно, що йому приділяли увагу такі вчені: Д.С.Черненко,
В.І.Полянська, О.О.Погрібний, В.М.Єрмоленко, В.П.Жушман та інші.

Діяльність ОСГ регулюється Законом України «Про особисте 
селянське господарство» від 15.05.2003 № 742-ГУ[2].Кабінет Міністрів 
України (далі-КМУ) прийняв розпорядження «Про схвалення Стратегії 
розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року» від 
17 жовтня 2013 року №806-р, у якому одним з ключових напрямків 
вбачається необхідність підтримки малих, сімейних ферм та коопера
тивів [3]. Відповідно до загальнодержавних програм розвитку українсь
кої держави КМУ, коли розробляє проекти державного бюджету на 
наступний рік, то обов’язково передбачає відповідні кошти на 
підтримку сільськогосподарського господарства, в тому числі, і ОСГ. 
Винятком не став прийнятий Верховною Радою Закон України»Про 
Державний бюджет України на 2018 рік» від 7 грудня 2017 року 
№2246-УІІІ, у якому сума державних дотацій загалом для аграрного 
сектору на 2018 років складає близько 6,3 мільярда гривень [4]. Задля 
конкретизації прийнятих норм КМУ прийняв постанову «Про 
затвердження Порядку використання коштів, передбачених у держав
ному бюджеті для підтримки галузі тваринництва» від 7 лютого 
2018 року№107[5], де визначено механізм використання коштів, 
передбачених за програмою «Державна підтримка галузі тваринни
цтва», яку розробило Мінагрополітики України. Порядок визначив 
4 основні напрямки використання коштів: здешевлення кредитів
(тваринництва, птахівництва), тобточасткова компенсація відсотків; 
компенсація кредитів, залучених для будівництва та реконструкції 
тваринницьких ферм і комплексів, підприємств з вирощування птиці, 
доїльних залів, цехів з переробки та зберігання сільськогосподарської 
продукції; спеціальні дотації за утримання корів, за молодняк 
(вирощування молодняка великої рогатої худоби);часткове відшкоду
вання вартості закуплених для подальшого відтворення племінних 
тварин та вартості будівництва. Окремо звертаємо увагу, на п. 9 
Порядку, яким передбачено отримання фізичними особами — 
власниками великої рогатої худоби дотації за молодняк, який 
народився в господарстві у поточному році. Для того, щоб власник 
великої рогатої худоби отримав дотації, в ОСГ якого народилося у 
2018 році теля, повинен звернутися до 1 травня, до 1 вересня і до 1 
грудня поточного року за місцезнаходженням господарства до 
відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної 
територіальної громади та подати копії паспортів великої рогатої 
худоби, виданих у встановленому порядку, а у разі утримання 10 і 
більше голів молодняка — виданий в установленому порядку витяг з 
Єдиного державного реєстру тварин; копію паспорта громадянина 
України; довідку або договір про відкриття рахунка в банку; документ, 
що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб —
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платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному 
органу доходів і зборів і мають відмітку в паспорті) [6].

Слід зазначити, що у 2012 році вже була розроблена та впроваджена 
бюджетна програма» Державна підтримка галузі тваринництва», метою 
якою було збільшення поголів’я ВРХ. Загалом, у 2012 р. надійшло 
понад 107,4 тис. заявок за збереження 152,5 тис. телят на загальну суму 
понад 66,8 млн. грн. Відродження такої програми у 2018 році, на нашу 
думку, є позитивним, оскільки це не лише сприятиме діяльності селян 
ОСГ, але і сприятиме соціально-економічному розвитку усіх сільських 
територій. Постійна увага держави до проблем аграріїв і застосування 
комплексу законодавчих, цінових, фінансово-кредитних,бюджетно- 
дотаційних, зовнішньоекономічних методів впливу на стан розвитку 
АПК, сприятиме збільшенню обсягів виробництвависокоякісної 
української продукції.
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