
АНОТАЦІЯ ДО ЗЕЛЕНОЇ КНИГИ  
«РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ МОЛОКА»

Розвиток ринку молока в Україні напряму залежить від наявності молочного поголів’я, частка якого за останні 
п’ять років скоротилася на 17%, що значно вплинуло на зменшення обсягів його щорічного виробництва.

У структурі валової продукції тваринництва виробництво молока становить більше третини обсягу. 

Ємність ринку сирого молока яке надходить на переробні підприємства складає більше 25 млрд гривень.

Виробничий потенціал галузі складається з двох груп суб’єктів: 
господарства населення (73% у загальному обсязі виробництва валової 
молочної продукції) та сільськогосподарські підприємства (27%).

В 2017 році в Україні вироблено 10,28 млн тонн, однак це лише 32% в порівнянні до виробництва 
такої продукції в   Німеччині як найбільшого виробника в ЄС (32,0 млн. тонн), 42% від виробництва  
у  Франції (24,6 млн т), 72% виробництва у  Нідерландах (14,3 млн т). 

Молочна галузь в Україні має значний потенціал до розвитку та підвищення рівня її продуктивності. 

Загалом ринок регулює 57 нормативно-правових регуляторних актів. З них: 14 законів України, 23 акти 
ЦОВВ, 18 актів Кабінету Міністрів України, 1 акт Верховної Ради УРСР, 1 акт органів влади СРСР. 

З 57 актів, що мають регуляторний вплив на ринок 16 є неактуальними, 5 мають ознаки незаконних.

Аналіз нормативно-правового поля дозволив виокремити 17 інструментів регулювання, що притаманні 
ринку виробництва молока. Майже всі інструменти регулювання мають недоліки та нормативні прогалини, 
які створюють перешкоди для нормального функціонування ринку. Більшість з інструментів регулювання 
мають високі корупційні ризики через недостатню визначеність і прозорість їх процедур. 

Зокрема, один з головних інструментів регулювання на ринку – паспорт ВРХ, який запроваджений з метою 
ідентифікації тварин, обліку та контролю за виробництвом молока має складну та заплутану процедуру 
реалізації, як наслідок є недружнім до бізнесу.

Інструменти регулювання, які спрямовані на забезпечення простежуваності виробництва молока:  
«ТТН - молоко», «Журнал обліку господарств виробників сирого товарного молока» є недосконалими та не 
працюючими інструментами.

Основний акт ринку – Закон України «Про молоко та молочні продукти» є суперечливим та має велику 
кількість колізійних норм, що призводить до виникнення додаткових бар’єрів для господарюючих суб’єктів.

Зокрема, майже 88% норм закону є дефектними та потребують внесення змін або визнання такими, що 
втратили чинність.

Рівень розвитку сільськогосподарської молочної кооперації є низьким та становить лише 0,34% виробництва 
молочної продукції. Чинне законодавство України має істотні недоліки, що стримують розвиток кооперації 
на селі. Нормативно-правові акти не досить чітко врегульовують питання неприбутковості кооперативів, що 
створює ризики для додаткового податкового навантаження та формує недружні правила поведінки на ринку 
по відношенню до ведення бізнесу в Україні. 

73% 27%



МАТРИЦЯ ЧИННОГО РЕГУЛЮВАННЯ
БІЗНЕС- ПРОЦЕС ІНСТРУМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯЗАКОНОДАВЧІ ЦІЛІ

Реалізація

Особиста медична книжка продавця

Етикетка встановленої форми про доброякісність 
Не визначено

Ветеринарно-санітарна експертиза на ринкуНе визначено

Документ, що засвідчує епізоотичне благополуччя 
місцевості

Документ, що засвідчує епізоотичне благополуччя 
тварин

Ветеринарна довідка/Ветеринарне свідоцтво №2

Охорона території України від занесення хвороб

Журнал обліку господарств - виробників сирого 
товарного молока

Забезпечення проведення державного ветеринарно-
санітарного нагляду і контролю за дотриманням 
суб’єктами господарювання ветеринарно-санітарних 
вимог щодо заготівлі й реалізації сирого товарного 
молока, підвищення його якості та безпеки у 
ветеринарно-санітарному відношенні

Транспорту-
вання

Товарно-транспортна накладна

Спеціалізована товарна накладна на перевезення 
молочної сировини 

Списання товарно-матеріальних цінностей, облік на 
шляху їх переміщення, оприбуткування, складського, 
оперативного та бухгалтерського обліку, а також для 
розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної 
роботи

Державна реєстрація потужності 

Санітарний паспорт автомобіля

Санітарна книжка водія з результатами медичного 
огляду

Не визначено

Виробництво

Ветеринарно-санітарний паспорт на тварину

Ветеринарна картка

Паспорт ВРХ

Забезпечення безпечності та якості молока і молочних 
продуктів для життя та здоров’я населення і довкілля 
під час їх виробництва, транспортування, переробки, 
зберігання і реалізації, ввезення на митну територію та 
вивезення з митної території України.

Ведення документації, яка підтверджує 
безпечність та якість продукції 

Одержання оперативної та надійної інформації 
про поголів’я тварин щодо статі, віку, породи та їх 
місцезнаходження для поліпшення управління і 
прогнозування ринків продукції тваринництва та 
контролю за епізоотичною ситуацією в Україні

Експлуатаційний дозвіл 

Державна реєстрація потужностей
Не визначено

З МЕТОЮ НАПРАЦЮВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ РІШЕНЬ У ГАЛУЗІ ОФІС ЕФЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ПОЧИНАЄ ПУБЛІЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ. ДЕТАЛЬНІШЕ НА REGULATION.GOV.UA #PROДіалог


