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У статті розглянуто сучасний стан та тенденції залучення інвестицій у галузь свинарства Україні. 
Проаналізовано основні тенденції, особливості та завдання державної підтримки сільськогосподарських 
підприємств, зайнятих у виробництві свинини. Виявлено проблеми впливу обліково-інформаційного забез-
печення на подальший розвиток галузі. 
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В статье рассмотрены современное состояние и тенденции привлечения инвестиций в отрасль сви-
новодства Украины. Проанализированы основные тенденции, особенности и задачи государственной 
поддержки сельскохозяйственных предприятий, занятых в производстве свинины. Выявлены проблемы 
влияния учетно-информационного обеспечения на дальнейшее развитие отрасли.
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The current status and trends of attracting investment in the sector pig Ukraine. The basic trends, features and 
objectives of state support of agricultural enterprises engaged in the production of pork. Issues effect of accounting 
and information support for the further development of the industry.
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Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. відомо, що ефективний розви-
ток кожної країни у світі залежить від державної 
підтримки. це – реалізація реформ у соціально-
економічному напрямі, суспільний розвиток нації, 
залучення зовнішніх та внутрішніх інвестицій, 
надання грантів тощо. не є винятком і україна, 
де наше дослідження сконцентроване в аграр-
ному секторі економіки, насамперед у галузі тва-
ринництва, зокрема свинарстві. наприклад, на 
загальнодержавному рівні кабінетом Міністрів 
україни в 2010 р. була затверджена Програма 
розвитку свинарства на період до 2015 р.

у 2011 р. за кошти державного бюджету 
здійснювалося часткове відшкодування будів-
ництва (або реконструкції) тваринницьких 
комплексів та потужностей із виробництва кон-
центрованих кормів (Постанова кМу від 4 жов-
тня 2011 р. № 900). за підсумками того ж 2011 р. 
на ці заходи спрямовано 226,4 млн. грн., що 

дало можливість частково відшкодувати вар-
тість побудованих та реконструйованих тварин-
ницьких комплексів, зокрема у свинарстві на 
21,7 тис. свиноматок, а також двох підприємств 
із виробництва комбікормів потужністю 60 та 
90 тис. т на рік. у 2012 р. на такі цілі передбача-
лися видатки загального фонду у розмірі понад 
822 млн. грн. [1; 4; 6].

у вищезазначених документах передбачено 
заходи щодо підвищення ефективності аграр-
ного сектора економіки в цілому, зокрема у галузі 
тваринництва (свинарства) але потрібно заува-
жити, що організаційно-політичний стан країни 
та низка економічних причин призупинили і 
навіть згорнули державні програми, які пов’язані 
з аграрним сектором. так, у держбюджеті 
2014 р. за програмою підтримки галузі тварин-
ництва передбачалося виділення 888 млн. грн. 
у рамках фінансування Міністерства аграрної 
політики і продовольства. у 2015 р. дана про-
грама відсутня.
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на нашу думку, це пов’язано з низкою при-
чин, таких як:

– вплив антитерористичної операції на 
сході країни (частково на території Донецької та 
луганської областей);

– упровадження європейських рекоменда-
цій по процесам інтеграції україни в європей-
ське товариство;

– недостатнє розуміння актуальності аграр-
них питань у сучасних умовах у контексті вирі-
шення продовольчої безпеки країни тощо.

Проте в країнах снД аналогічні програми 
давно розроблені та активно впроваджуються 
в життя. наприклад, у Грузії існують державні 
гранти, програми компенсації кредитних ста-
вок. у республіці казахстан через ат «Фонд 
фінансової підтримки сільського господарства» 
та ат «казагрофінанс» реалізуються програми 
кредитування розвитку сімейних ферм [2; 5; 7]. 
отже, актуальним питанням на сучасному етапі 
розвитку аграрної сфери є забезпечення дер-
жавної підтримки розвитку галузі в цілому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спирається автор. низка вітчизня-

них учених та економістів-практиків неоднора-
зово вирішували завдання, які поставали перед 
галуззю свинарства залежно від економічної 
ситуації в країні. рекомендації щодо розвитку 
свинарства, його державної підтримки та залу-
чення інвестицій, знайшли своє відображення 
в працях в. андрійчука, б. Даниліва, П. канін-
ського, с. кваші, о. красноруцького, Ю. лузана, 
о. Мазуренка, П. Макаренка, в. Месель-весе-
ляка, М. Пархомця, П. саблука, а. стельмащука, 
о. Шпичака та багатьох інших. не залишилися 
поза увагою вчених і проблеми ведення обліку 
в галузі свинарства та його особливості. Дослі-
дження цих питань проводили такі вчені, як: 
П.с. безруких, Ф.Ф. бутинець, в.П. завгородній, 
а.М. кузьмінський, М.с. Пушкар, с.в. свірко, 
в.в. сопко, л.к. сук, П.л. сук та ін.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Головною метою даної статті є роз-
робка заходів щодо державної підтримки галузі 
тваринництва як чинника забезпечення ефек-
тивного функціонування свинарства в україні.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. у результаті дослідження встанов-

Рис. 1. Етапи формування ефективної державної підтримки  
галузі свинарства в обліково-інформаційному забезпеченні 

Джерело: складено автором за [8, с. 150]

Формування ефективної законодавчої бази щодо розвитку галузі 
свинарства в Україні

Визначення відповідальних осіб за розвиток галузі свинарства та в
обліково-інформаційному забезпеченні тваринництва

Розробка та реалізація національної програми розвитку галузі 
свинарства

ЕТАПИ ЕФЕКТИВНОГО ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ГАЛУЗІ СВИНАРСТВА

Створення ефективної національної продовольчої безпеки за рахунок 
продукції свинарства

Здійснення контролю на всіх рівнях над реалізацією вищенаведених 
етапів відповідальними особами

Кінцеві результати та їх оцінка, розробка заходів щодо покращення
роботи галузі свинарства в Україні



ПридніПровська державна академія 
будівництва та архітектури

388 Бухгалтерський оБлік, аналіз та аудит388

лено, що існують різні підходи до трактування 
соціально-економічної сутності державної під-
тримки галузі свинарства в сільському госпо-
дарстві україни. вони подібні між собою та 
відрізняються лише окремими складниками. 
так, у більшості науково-практичних робіт дана 
категорія визначається як розробка та реа-
лізація єдиних та комплексних заходів щодо 
підтримки галузі тваринництва, зокрема сви-
нарства, за рахунок, насамперед, державних 
важелів впливу [1, с. 3]. багато вітчизняних уче-
них визначили основні етапи формування дер-
жавної підтримки забезпечення ефективної під-
тримки галузі тваринництва в аграрному секторі 
економіки україни (рис. 1). 

Дана схема показує, що формування дер-
жавної підтримки в галузі свинарства повинне 
здійснюватися на визначенні відповідальних 
осіб за розвиток даної галузі (керівників і пра-
цівників як державних, так приватних підпри-
ємств усіх рівнів). Формується висновок, що 
саме вони забезпечують умови для реалізації 
інших вищевказаних етапів та розробку і реалі-
зацію комплексної національної програми роз-
витку галузі свинарства, контроль її виконання 
та оцінку відповідних результатів, як наслі-
док, ефективного обліково-інформаційного 
забезпечення в галузі свинарства.

на нашу думку, вищезазначений підхід забез-
печить визначення основних засад ефективної 
державної підтримки галузі свинарства в облі-
ково-інформаційному забезпеченні на всіх рівнях.

на думку багатьох учених, ефективна реа-
лізація всіх економічних реформ в аграрному 
секторі економіки та забезпечення ефективного 
обліково-інформаційного забезпечення в галузі 
свинарства можливі за умови чіткого форму-

вання відповідальних за розвиток цієї галузі 
осіб на макро- та мікрорівнях (рис. 2). на нашу 
думку, провідними виконавцями щодо обліково-
інформаційного забезпечення та розвитку галузі 
свинарства повинні бути майже всі державні 
і приватні структури та їх представники (Пре-
зидент україни та його адміністрація, кабінет 
Міністрів україни на чолі з прем’єр-міністром 
та всі його підрозділи, міністерства і відомства, 
до компетенції яких входить робота у цій галузі, 
районні та місцеві органи влади, господарюючі 
суб’єкти та підприємці цієї та інших галузей і 
безпосередні споживачі продукції свинарства). 

Ми погоджуємося, що вищевказаний підхід 
до розподілу повноважень і обов’язків відпові-
дальних за розвиток галузі сприятиме розробці 
та реалізації національної програми розвитку 
галузі свинарства в Україні. так, нині провід-
ною структурою, що визначає ефективність 
функціонування вищевказаної галузі та фор-
муванню програм її розвитку, є Міністерство 
аграрної політики україни. Проте, на нашу 
думку, його діяльність повинна базуватися на 
спільній співпраці з усіма державними і приват-
ними інститутами, які пов’язані зі свинарством. 
реалізація вищевказаної пропозиції передба-
чає визначення заходів щодо розвитку галузі 
завдяки постійному відслідковуванню проблем 
аграріїв, зайнятих у свинарстві, визначенню 
відповідальних, за їх вирішення, виконавців та 
відповідних термінів; забезпечення виділення 
окремих коштів державного та місцевих бюдже-
тів не лише в межах фінансування Міністерства 
аграрної політики україни та його обласних, 
місцевих, районних, селищних підрозділів, але 
й завдяки інвестиційної діяльності, як зовніш-
ньої, так і внутрішньої, щодо підтримки цього 

Президент України та його адміністрація 

ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА РОЗВИТОК АГРАРНОЇ СФЕРИ (ГАЛУЗІ СВИНАРСТВА) ОСОБИ В УКРАЇНІ

Голова Верховної Ради України, Верховна Рада України та всі її підрозділи 

Міністерство освіти і науки  

Міністерство аграрної політики

Департамент інвестиційно-
інноваційної політики та 

розвитку державно-
приватного партнерства

Прем’єр-міністр України, Кабінет Міністрів України та всі його підрозділи 

Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі

Обласні державні адміністрації, їх управління, голови та заступники
з відповідних питань   

Районні та місцеві державні адміністрації, їх управління, голови 
та заступники з даних питань   

Господарюючі суб’єкти, підприємці аграрного сектора, 
особливо ті, що зайняті в галузі свинарства

Споживачі продукції свинарства та інші пов’язані з 
галуззю суб’єкти

Рис. 2. Структура груп відповідальних осіб за формування розвитку галузі свинарства в Україні 
Джерело: складено автором
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процесу всіма відповідальними структурами та 
виконавцями.

Ми вважаємо, що вищевказаний підхід 
сприятиме чіткому та прозорому формуванню 
та виділенню коштів на ефективний розвиток 
галузі свинарства в україні в цілому (табл. 1).

так, розробка національної програми роз-
витку галузі свинарства повинна базуватися на 
таких напрямах реформування, як: концентра-
ція ресурсів та зусиль на пріоритетних напря-
мах розвитку галузі; переведення виробництва 
свинини на ресурсозберігаючі інноваційні техно-
логії, здатні забезпечити конкурентоспроможну 
у світовому вимірі собівартість продукції та 
впровадження системи забезпечення світового 
рівня якості продукції; реформування систем, 
які забезпечують ефективне впровадження та 
застосування новітніх ресурсозберігаючих тех-
нологій; зміна методів управління галуззю на 
основі створення, впровадження та гнучкого 
використання фінансових та нефінансових дер-
жавних інструментів як стимулів та мотиваторів; 
внесення змін до нормативно-правової бази, 
що впливатимуть на ефективність та розвиток 
галузі; реформування алгоритму розподілу та 
використання коштів державного бюджету під 
потреби розвитку галузі тваринництва; розробка 
заходів та механізми щодо захисту вітчизняного 
товаровиробника та забезпечення наповнення 

внутрішнього ринку м'яса свининою вітчизня-
ного виробництва; реалізація дієвого меха-
нізму стимулювання інноваційної діяльності та 
притоку інвестицій у тваринницьку галузь для 
реконструкції наявних потужностей і будівни-
цтва нових тваринницьких комплексів, закупівлі 
сучасного технологічного обладнання та пле-
мінного поголів'я в рамках цільових програм і 
пілотних проектів; забезпечення створення інф-
раструктури ринків продукції свинарства через 
внутрігосподарську інтеграцію, а також форму-
вання виробничо-збутових кооперативів, опто-
вих ринків та ярмарків живих свиней. 

уважаємо, що ці та інші напрями реформу-
вання щодо реалізації комплексної програми 
розвитку галузі свинарства повинні забезпе-
чити продовольчу безпеку держави, створити 
експортний потенціал на основі концентрації 
ресурсів та коштів на пріоритетних напрямах 
розвитку галузі, сформувати ефективну цінову, 
фінансово-кредитну та бюджетну політику в 
цілому. разом із тим провідним серед вищевка-
заних етапів є аналіз наявних проблем розвитку 
галузі свинарства в україні.

основними пріоритетами щодо розвитку сви-
нарства є підтримка організації крупнотовар-
ного спеціалізованого виробництва з поголів'ям 
свиней понад 3 тис. , реконструкція господарств 
промислового типу в напрямі запровадження 

таблиця 1
Напрями реформування національної програми розвитку галузі свинарства в Україні 

№ 
п/п Етап Мікро- 

рівень
Макро- 
рівень

1. концентрація ресурсів та зусиль на пріоритетних напрямах розвитку галузі + +

2.
Переведення виробництва свинини на ресурсозберігаючі інноваційні 
технології, здатні забезпечити конкурентоспроможну у світовому вимірі 
собівартість продукції. впровадження системи забезпечення світового рівня 
якості продукції

+ –

3. реформування систем, які забезпечують ефективне впровадження та 
застосування новітніх ресурсозберігаючих технологій + +

4.
зміна методів управління галуззю на основі створення, впровадження та 
гнучкого використання фінансових та нефінансових державних інструментів 
як стимулів та мотиваторів. Перегляд суті, наповнення та адресного 
використання державних інструментів 

+ –

5. внесення змін до нормативно-правової бази, що впливатимуть на 
ефективність та розвиток галузі + +

6. реформування алгоритму розподілу та використання коштів державного 
бюджету під потреби розвитку галузі тваринництва – +

7.
розробка заходів та механізми щодо захисту вітчизняного товаровиробника 
та забезпечення наповнення внутрішнього ринку м'яса свининою вітчизняного 
виробництва

– +

8.

реалізація дієвого механізму стимулювання інноваційної діяльності та 
притоку інвестицій в тваринницьку галузь для реконструкції наявних 
потужностей і будівництва нових тваринницьких комплексів, закупівлі 
сучасного технологічного обладнання та племінного поголів'я в рамках 
цільових програм і пілотних проектів

+ +

9.
забезпечення створення інфраструктури ринків продукції свинарства через 
внутрішньогосподарську інтеграцію, а також формування виробничо-збутових 
кооперативів, оптових ринків та ярмарків живих свиней 

+ +

Джерело: розроблено автором
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новітніх технологій, досягнення повної екологіч-
ної безпечності виробництва, укрупнення ферм 
дрібних товаровиробників та створення коопе-
ративних формувань.

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
основу майбутнього вітчизняного свинарства 
повинні становити сучасні відгодівельні комп-
лекси з низькими питомими інвестиціями на 
скотомісце і з використанням технології холод-
ного утримання тварин на глибокій незміню-
ваній підстилці. комплектування комплексів 

здійснювати трипородним гібридним молод-
няком із показниками конверсії корму і тем-
пами росту на світовому рівні, відповідно 3 кг 
корму на 1 кг приросту та 700–800 г за добу, 
відтворення якого здійснювати в рамках вели-
котоварної селекційно-генетичної піраміди з 
нуклеусом.

за категоріями господарств виробництво 
свинини повинно становити: великі промислові 
та реформовані господарства – 45%, особисті 
селянські господарства – 35%, племінні госпо-
дарства – 10%, фермерські – 10%.
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