
 

 77 
№1 (40)    2017  БІЗНЕС-НАВІГАТОР Науково-виробничий журнал 

УПРАВЛІННЯ 

współpracowały ze sobą w ramach Unii Europejskiej a wszelkie podejmowane reformy na 

szczeblu krajowym łączyć z innymi reformami strukturalnymi, bo tylko w takim zestawieniu 

możemy oczekiwać powstania nowych miejsc pracy, dostosowanych do potrzeb i możliwości 

zarówno pracowników jak i pracodawców. 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ДИТЯЧОГО 

ХАРЧУВАННЯ 

 

Постановка проблеми. Виробництво високоякісних і безпечних харчових 

продуктів є настійною вимогою часу і вирішення цієї проблеми належить до числа 

найпріоритетніших завдань, які постали перед Українською  державою.   Однак,  

незважаючи  на  гостроту  проблеми  якості  та безпеки  харчової продукції, суперечності 

між деклараціями органів державного управління і практикою функціонування 

підприємств харчової  промисловості, поза увагою  науковців  залишається поки що 

пошук  ефективних  важелів і механізмів  стимулювання  виробника за випуск 

конкурентоспроможної продукції на внутрішньому та зовнішніх продовольчих ринках. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Теоретичну основу дослідження 

проблем вітчизняного ринку дитячого харчування, та шляхів їх вирішення склали наукові 

праці таких учених, як: І.М. Демчак, О.М. Полонської, А.Ю. Мамочки, Г.Є. Поліщука, І.З. 

Должанського, Г.О. Вороніна, О.І. Куця, В.С. Пахолюка, а також Закон України «Про 

дитяче харчування» № 142-16 від 05.12.2012, публікації у галузевих виданнях та 

журналах. На виконання вищезазначеного рішення Уряду наказом Міністерства аграрної 

політики та продовольства України від 30 грудня 2011 року №808 затверджено план 

заходів з виконання Державної цільової соціальної програми розвитку виробництва 

продуктів дитячого  харчування на 2012-2016 роки [4]. 

Формулювання завдання дослідження.  Метою статті є визначення та 

обґрунтування рішень щодо забезпечення вітчизняними виробниками зростаючого попиту 

на продукти дитячого харчування, а також вирішення проблеми імпортозаміщення у 

цьому сегменті ринку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Одним з найважливіших пріоритетів 

державної політики у сфері відтворення демографічного потенціалу країни виступає 

забезпечення грудних дітей (до одного року) та дітей раннього віку (від одного до трьох 

років) продуктами дитячого хар- чування.  Вирішення цієї проблеми вже має самостійну 

для умов незалежної України історію, однак до цього часу вказане завдання не розв’язане, 

а тому вимагає повернення до його розгляду з різних позицій, зокрема: 

 В межах чинного нормативно-правового поля, стимулювання виробництва 

продуктів дитячого харчування здійснюється таким чином: 

• діє норма п. 154.2 Податкового кодексу України, відповідно якої звільняється від 

оподаткування прибуток підприємств, отриманий від продажу на митній території 

України спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва, спрямований 

на збільшення обсягів виробництва та зменшення роздрібних цін таких продуктів. Перелік 

спеціальних продуктів дитячого харчування встановлюється Кабінетом Міністрів 

України; 

• пп. 197.1.1 Ст. 197 визначено, що звільняються від оподаткування операції з 

постачання продуктів дитячого харчування та товарів дитячого асортименту для немовлят 

за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України; 

• п. 197.4. Ст. 197 визначено, що звільнення від оподаткування товарів, передбачене 

пунктом 197.1 цієї Статті, поширюється на операції із ввезення на митну територію 

України; 

• відповідно  дпп. 267.1.2 п. 267.1 Ст. 267 Кодексу не є платниками збору за 

провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг такі суб’єкти 

господарювання, які провадять торговельну діяльність виключно продуктами дитячого 

харчування вітчизняного виробництва [9]. 

Проте для стимулювання внутрішнього виробництва продуктів дитячого 

харчування цих дій недостатньо, а деякі законодавчі норми на практиці не є ефективними 

і не дають бажаного результату. 

Тому для вирішення цих та інших проблем галузі потрібні такі заходи: 

1. Скасування норми по обмеженню рівня рентабельності підприємств-виробників 

дитячого харчування. Можливо, лише залишити обмеження торгової надбавки. Адже дана 

норма стимулює виробників приховувати прибуток свого підприємства, збільшуючи 

статті витрат, а в складі холдингів такі підприємства і зовсім можуть бути збитковими, що 

по-перше не стимулює до розвитку саме підприємства, а по-друге, держава не доотримує 

податкових надходжень. 

2. Введення пільг на ввезення обладнання для виробництва дитячого харчування 

або надання доступу до купівлі валюти і пільгового кредитування. Проте тут варто 

зазначити, що мова не йде про дотації, адже як правило вони вбивають здорову 

конкуренцію і створюють передумови до неефективного використання коштів такими 

виробниками. 
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3. Співпраця існуючих виробників дитячого харчування з провідними науковими 

інститутами з метою покращення якісних властивостей своєї продукції та розширення 

асортименту. 

Також у ході такої співпраці необхідно налагоджувати випуск продукції для дітей з 

особливими потребами. Адже часта такої імпортної 

продукції в Україні значно більша, ніж в інших товарних позиціях. 

4. Надання державної підтримки малозабезпеченим сім’ям, а також одиноким 

матерям для купівлі продуктів дитячого харчування. Окрім цього, необхідним є 

відновлення роботи кухонь дитячого харчування, адже вони є найбільш зручним і 

доступним способом задовольнити попит на цю продукцію.  

5. Більш активна робота у сфері збуту на підприємствах, що займаються 

виробництвом дитячих продуктів харчування. Особливо це 

стосується реклами і пакування. Дешеве пакування, що не виділяється серед імпортних 

аналогів, ніколи не буде викликати довіру у споживача. Економія на пакуванні веде до 

розуміння того, що виробник зекономив не лише на ньому, з метою зробити свій продукт 

більш доступним. Активна реклама допоможе залучати нових споживачів, адже це галузь, 

в якій аудиторія оновлюється щороку, і тому необхідно постійно підтримувати контакт із 

цільовою аудиторією. Причому виробникам варто орієнтуватися не на традиційну 

рекламу, а на методи мережного маркетингу. 

Реалізація вищезазначених заходів сприятиме стимулюванню виробництва якісних 

продуктів дитячого харчування, підвищенню конкурентоспроможності продукції 

українського виробництва, забезпечить стабільне, гарантоване виробництво якісної 

продукції, у необхідній кількості та асортименті, що в цілому є складовою продовольчої 

безпеки та економічного зростання України. 

Висновки. Ринок продуктів дитячого харчування має значний потенціал до 

зростання. 

Стабільність і відродження даної галузі виробництва можливі лише за умови 

розроблення та реалізації чіткої стратегії на державному рівні із обов’язковим фінансовим 

забезпеченням. За таких умов для вітчизняних виробників дитячого харчування будуть 

створені максимально сприятливі умови для нарощення виробництва продукції та 

підвищення її конкурентоспроможності. 

 

 

Анотація. У статті досліджено  роль держави у формуванні  випуску продуктів 

дитячого харчування, стимулювання вітчизняного виробництва дитячого харчування, 

проведення політики імпортозаміщення, а також покращення якості продукції, що 

виробляється в Україні. 

Ключові слова: дитяче харчування, продукція, виробництво, імпортозаміщення. 

 

 

Аннотация.  В статье исследована роль государства в формировании выпуска 

продуктов детского питания, стимулирования отечественного производства детского 

питания, проведения политики импортозамещения, а также улучшения качества 

продукции, что производится в Украине. 

Ключевые слова: детское питание, продукция, производство, импортозамещение. 

 

 

Summary. The article examines the role of the state in shaping the production of infant 

foods, promotion of domestic production of baby food, a policy of import substitution and also 

improving the quality of the products that are produced in Ukraine. 

Keywords: baby food, products, production, import substitution. 
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УДК 165 

Тарахтєй М.А. 

 

ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ДЕРЖАВИ ЯК ФУНКЦІЯ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТИ 

«Декілька років тому мене під час виступу на радіо попрохали 

відповісти на наступне питання: «Який найважливіший урок ви 

отримали в житті?» 

Відповісти мені було досить легко: найцінніший урок, що виніс з 

життя, – це усвідомлення важливости того, про що ми думаємо. 

Скажи мені про що ти думаєш, і я тобі скажу, хто ти є. Наші 

думки визначають особливості нашої особистотсти. Наше 

ставлення до життя – чинник, що визначає нашу долю. Емерсон 

зазначав: «Людина є тим, про що вона розважає впродовж дня…». 

А хіба вона може бути чимось іншим?» 

=Дейл Карнегі= [1, 575] 

 

Для подолання кризової ситуації фахівці зазначають необхідність докорінних 

системних змін у двох сферах: у сфері макроекономіки та у сфері законодавства. Ці дві 

галузі суспільної діяльности цілковито залежать від можновладців. Тому, коли ми 

критикуємо уряд, президента й парламент, ми інмпліцитно маємо на увазі необхідність 

структурних перетворень саме у цих двох галузях (бо вони від нас не залежать) та 

відсутність відповідних ефективних дій у цьому напрямку державних посадовців вищого 

щаблю і народних депутатів. Проте існує ще є й третя царина суспільного виміру,яка 

також є принципово необхідною для подолання кризи але про яку мало хто згадує. – Це 

сфера суспільної свідомості адже ніякі реформи неможливі без відповідних рішучих змін 

саме в цій, ідеальній, царині суспільного виміру. 

На протязі усієї історії людства завжди були мислителі, які акцентували увагу 

людства на функційному зв’язку якості суспільних (індивідуальних) настроїв, думок, 

цінностей соціуму з якістю його чинного буття і буття в майбутньому. Причому, серед 

відомих мислителів видне місце в цьому напрямку посідають і наші, українські філософи. 

Саме цьому й присвячена стаття. 
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