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Постановка проблеми. Підвищення ефективності аграрної економіки та рівня продовольчої безпеки на 

загальнодержавному рівні безпосередньо залежить від того, наскільки успішно ці проблеми вирішуються 
на регіональному рівні. Це загальне положення по-різному проявляється в залежності від виду продукції і 
певних періодів розвитку. 

Останнім часом молокопродуктовий підкомплекс країни знаходиться в кризовому стані, в багатьох 
регіонах виробництво молока є збитковим. Місцеві ради, державні адміністрації, керівники аграрних під-
приємств і молочно-промислових структур намагаються з’ясувати та ліквідувати причини, які заважають 
ефективному виробництву молочної продукції. Суттєвих позитивних змін досягнути не вдалося. Типічним 
прикладом цього являється ситуація в АПК Криму. У зв’язку з тим, що з кожним роком скорочується по-
голів’я корів, знижується продуктивність молочного стада, зменшується споживання молока, ситуація в 
регіоні викликає крайнє занепокоєння та потребує певних адміністративних рішень, стратегічних реформ з 
метою досягнення позитивних результатів роботи молочного підкомплексу в нових ринкових умовах [6]. 
В Запорізькій області ситуація не на багато краще. Її сільське господарство завжди характеризувалося зер-
но-м’ясо-молочною спеціалізацією виробництва. Останнім часом молокопродуктовий підкомплекс регіо-
ну не витримує натиску економічних проблем і поступово втрачає позиції провідної галузі аграрного сек-
тора. Запорізька область займає одне з останніх місць по виробництву і споживанню молокопродуктів на 
душу населення. Тому аналіз основних проблем і обґрунтування перспектив розвитку ринку молочної 
продукції в регіональному аспекті набуває все більшої гостроти і актуальності. При цьому не можна не 
зважати на те, що однією з провідних складових, під впливом яких формувався підвищений рівень інфля-
ції на продовольчому ринку, є ситуація на ринку молока та молочних продуктів, про що говорилося у ви-
ступі прем’єр-міністра України Ю. В. Тимошенко на засіданні Кабінету Міністрів [11]. Ця проблема має 
місце в кожному регіоні і зайвий раз підкреслює важливість її дослідження. 

Огляд останніх досліджень і публікацій. У зв’язку з актуальністю проблематики і великою потребою 
вирішення питань розвитку молочного ринку увага вітчизняних вчених до даної проблеми зростає. Зокре-
ма, В. П. Савицька, Л. А. Євчук і Т. Л. Мостенська досліджували актуальні проблеми розвитку сучасного 
ринку молока і молокопродуктів в Україні [1, 2, 7]. М. К. Пархомець, О. В. Доброзорова, О. Л. Давиденко і 
О. М. Бабич аналізували і прогнозували регіональні ринки молокопродуктів, а також визначали основні 
напрямки і тенденції розвитку молочного підкомплексу [3, 4, 5, 6]. Але, незважаючи на глибокі та багато-
аспектні дослідження значне коло питань залишилося невирішеним і по сьогоднішній день. На нашу дум-
ку, існує об’єктивна необхідність проведення аналізу розвитку ринку молочної продукції в Запорізькій об-
ласті, оскільки цей регіон потребує значного покращення функціонування молокопродуктового підкомп-
лексу і підвищення показників товарності молочної продукції. 

Мета дослідження полягає в аналізі формування та розвитку ринку молока і молокопродуктів в регіоні 
та обґрунтуванні перспектив удосконалення його економічного механізму при обов’язковому значному 
покращенні забезпечення області цими вкрай необхідними продуктами харчування. 

Виклад основного матеріалу. Впродовж 1990–2003 років в Запорізькій області мали місце доволі сут-
тєві зміни тенденцій виробництва і споживання молока. Але останнім часом за цими показниками регіон 
займає одне з останніх місць в країні. Найгіршу ситуацію мають тільки Луганська область та Автономна 
республіка Крим. Основною причиною цього є низькі обсяги виробництва молока та наявність в країні те-
нденції зменшення міжрегіональних переміщень молока і молокопродуктів. Тому, незважаючи на те, що в 
регіоні рівень заробітної плати найвищий серед інших областей (в 2003 році він складав 541 грн. на одного 
працівника, що на 17,1% більше проти середнього рівня по економіці країни, а наявні доходи на душу на-
селення в цьому ж році становили 3659,6 грн., що на 9,2% більше, ніж по країні), показники використано-
го на споживання молока залишають бажати кращого. Причина- високі темпи скорочення виробництва 
молока. Так, в 2003 році виробництво і споживання молока в розрахунку на душу населення в області від-
носно 1990 року відповідно зменшилось на 59,7 та 49,1%, в той час, як по країні ці показники знизились на 
39,5 і 39,3%. Як видно, темпи зменшення виробництва молока в області перевищують темпи зменшення 
його споживання. Проте не можна не відмітити і певні позитивні тенденції. В 2003 році було вироблено і 
спожито молока відповідно на 5,5 і 4,7% більше, ніж в 2000 році, але в країні це зростання складало 11,0 і 
13,7%. В цілому показники по області нижчі, ніж по всій країні (таблиця 1). Якщо говорити про рівень ви-
робництва молока в розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь, то можна зробити висновок, що він 
найнижчий серед інших регіонів і в 2003 році складав 168,2 центнера, що на 4,9 та 62,0% менше, ніж в 
2002 та 1990 роках відповідно. Причому в середньому по Україні в цьому ж році цей показник становив 
360,7 центнерів. 
Таблиця 1. Виробництво і споживання молока в Запорізькій області в розрахунку на душу населення  
[9, 10] 

Виробництво, кг Споживання, кг Запорізька область у % до країни Рік 
в середньому 
по Україні 

по області в середньому 
по Україні 

по області виробництво споживання 

1990 472,3 473,5 373,2 370,9 100,2 99,4 
1991 430,9 428,8 345,5 348,9 99,5 101,0 
1992 366,5 348,2 284,5 264,3 95,0 92,9 
1993 352,2 345,4 264,2 254,6 98,1 96,4 
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1994 349,3 325,4 256,2 231,5 93,1 90,3 
1995 335,2 279,7 243,6 209,2 83,4 85,9 
1996 309,5 239,6 230,2 192 77,4 83,4 
1997 271,6 187,9 210,4 172,9 69,2 82,2 
1998 273,4 192,2 213,6 175,5 70,3 82,2 
1999 267,7 194 210,9 175,2 72,2 83,1 
2000 257,4 180,8 199,1 180,2 70,2 90,5 
2001 276,3 183,3 205,2 162,7 66,3 79,3 
2002 293,4 199,6 225,3 184,1 68,0 81,7 
2003 285,7 190,7 226,4 188,7 66,7 83,3 

2003 у % 
до 2000 

111,0 105,5 113,7 104,7 - - 

2003 у % 
до 1990 

60,5 40,3 60,7 50,9 - - 

 
Існують багато причин, під впливом яких молокопродуктовий підкомплекс області опинився в кризо-

вому стані і регіональні показники протягом тривалого періоду відстають від загальнодержавних. Розви-
ток ринкового середовища, в якому формуються обсяги виробництва і споживання молока та продуктів 
його переробки відбувається не на належному рівні. Цю тенденцію підсилють слідуючи обставини: значне 
скорочення продуктивного поголів’я, за рахунок якого виробництво молочної сировини і молокопродуктів 
і зменшилось; значне погіршення стану матеріально-технічного забезпечення галузі; збільшення частки 
дрібнотоварних операторів ринку; руйнування системи організованої торгівлі, що призвело до формуван-
ня стихійних ринків; зниження якості молочної продукції; зростання собівартості виробництва; докорінна 
зміна механізму ціноутворення, при якому встановлюються низькі для виробників і високі для споживачів 
ціни; відсутність дієвої дотаційної політики і підтримки держави; перевищення темпів зростання цін над 
темпами зростання доходів та низька купівельна спроможність населення, яка в ринкових умовах є доволі 
дієвим чинником зменшення споживання. 

З огляду на вище вказані обставини виробництво молока в сільськогосподарських підприємствах ста-
ло збитковим. На споживчому ринку молочної продукції, який в основному формується за рахунок під-
приємств переробної промисловості, міських ринків, населених пунктів, безпосередніх товаровиробників 
доволі вагому конкурентну позицію займають селяни. Господарства приватного сектору являються основ-
ними товаровиробниками на ринку молока. В Запорізькій області в 2003 році виробництво молока в гос-
подарствах населення зросло відносно 2002 і 1990 років на 4,4 та 172,7%, в той час, як в сільськогосподар-
ських підприємствах воно зменшилось на 25,6 та 89,7% відповідно (таблиця 2). Позитивні тенденції на 
ринку молочної продукції, які знайшли свій вираз в незначному збільшенні виробництва і споживання мо-
лока та молокопродуктів в перерахунку на молоко в регіоні викликані саме зростанням частки виробницт-
ва молока в особистих господарствах населення, оскільки підприємства державного сектору продовжують 
скорочувати виробництво молока. 

 
Таблиця 2. Динаміка виробництва молока в Запорізькій області по категоріях господарств [9, 10] 

Виробництво молока, тис. тонн Рік 
всі категорії госпо-

дарств 
сільськогосподарські 

підприємства 
господарства насе-

лення 
1990 992,3 893,2 99,1 
1995 583,4 417,8 165,6 
1996 495,5 326,1 169,4 
1997 385,3 210,5 174,8 
1998 390,7 209,2 181,5 
1999 390,8 188,3 202,5 
2000 354,2 138,7 215,5 
2001 355,1 124,0 231,1 
2002 382,9 124,1 258,8 
2003 362,5 92,3 270,2 
2003 у % до 2002 94,7 74,4 104,4 
2003 у % до 1990 36,5 10,3 272,7 

 
В останні роки у зв’язку зі спадом виробництва в Запорізькій області значно скоротились обсяги реа-

лізації молока і, як наслідок цього, знизився рівень його товарності. Порівнюючи зміни виробництва і за-
купок молока протягом 1990-2003 років, можна побачити тенденцію до зниження обсягів формування то-
варних ресурсів на ринку молока (таблиця 3). Так, товарність молока в області в 2003 році зменшилась 
відносно 1990 року на 61,4% за рахунок зменшення виробництва і реалізації молока на 63,5 і 91,8% відпо-
відно. Як видно, темпи зниження його продажу суттєво випереджають темпи зниження виробництва. Не-
значне збільшення товарності спостерігалося в 2001 році, але при цьому зростання рівня споживання мо-
лочної продукції не відбулося. 
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Таблиця 3. Виробництво і реалізація молока в Запорізькій області [9] 
Рік Виробництво молока, тис тонн Реалізація молока, тис. тонн Рівень товарності, % 

1990 992,3 785,0 79,1 
1995 583,4 247,0 42,3 
2000 354,2 88,0 24,8 
2001 355,1 91,0 25,6 
2002 382,9 89,0 23,2 
2003 362,5 64,0 1 7,7 

2003 у % до 2002 94,7 71,9 - 
2003 у % до 1990 36,5 8,2 - 

 
Дані, наведені в таблиці 2 свідчать: з 1999 року господарства населення являються основним вироб-

ником молочної сировини, яка необхідна переробним підприємствам. Зараз вони виробляють в три рази 
більше молока, ніж сільськогосподарські підприємства. Тому збільшення обсягів промислової переробки 
молока, а також обсягів виробництва молочної продукції, що споживає населення, залежить від того, яким 
чином буде організована закупівля молока молочно-промисловими підприємствами у населення. Для удо-
сконалення її організації на нашу думку потрібно створювати кооперативи з приймання молока від насе-
лення і подальшої реалізації його переробним підприємствам. Крім того, було б доцільним забезпечити 
поєднання економічних інтересів суб’єктів молочно-промислових структур та населення. 

Останнім часом по більшості регіонах області налагоджується механізм закупівлі молока у госпо-
дарств населення, тому обсяги виробництва деяких продуктів переробки молока почали повільно зроста-
ти, що видно з рисунку 1. 
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Рисунок 1. Динаміка зміни обсягів виробництва основних видів молокопродуктів в Запорізькій області [9] 

 
Висновки. Таким чином, наведені дані свідчать, незважаючи на певні позитивні зрушення останніх 

років ринок молока і молочних продуктів Запорізької області знаходиться поки що в затяжній кризі. Осо-
бливе занепокоєння викликає та обставина, що продовжується руйнування потенціалу великотоварного 
виробництва молока. З огляду на близьку перспективу вступу України до СОТ дана обставина заслуговує 
на особливу увагу, оскільки світовий досвід свідчить: високий рівень конкурентоспроможності продукції і 
орієнтація на дрібні особисті господарства населення не сумісні. 

У зв’язку з цим виникає нагальна потреба опрацювання концепції і прогнозу розвитку тваринництва 
на ближню і віддалену перспективу з використанням, особливо на першому етапі, можливостей особистих 
господарств населення в насиченні роздрібного ринку молочними продуктами. 

Разом з тим умови Запорізької області роблять об’єктивною необхідність розвитку міжрегіональних 
зв’язків з метою залучення товарних ресурсів молочних продуктів інших областей для більш повного за-
доволення попиту населення області. 
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Полонская Н.А. 
ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА РАЗРАБОТКИ ЦЕЛЕВЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

В общекризисных условиях и при весьма большой продолжительности переходного периода государ-
ственная региональная политика может быть только соединением принципиальных направлений (концеп-
ции) решения региональных проблем и предельно конкретизированных мер государственно организуемо-
го регулирования территориального развития. При хронической нехватке бюджетных средств и малой 
экономической самодостаточности населения практически во всех регионах указанные регулятивные ме-
ры должны осуществляться по наиболее приоритетным поводам, причем только в такой организационной 
форме, которая обеспечивает постановку конкретной цели, отбор наиболее результативных первоочеред-
ных действий, возможность контроля за использованием средств и результативностью каждого действия и 
т.п. Поэтому конструктивная часть региональной политики переходного периода в кризисных условиях 
может осуществляться только в программной форме. Иначе говоря, каждый компонент этой политики 
должен предполагать наличие специально разработанной целевой программы. 

Целью статьи является анализ современного механизма разработки и реализации целевых региональ-
ных программ для выявления причин низкой эффективности их реализации, а также определение основ-
ных принципов формирования эффективного механизма регионального программно-целевого управления. 

Считается, что главное препятствие для реализации государственной политики состоит в крайне сла-
бой финансовой базе. В действительности, не меньшей проблемой является отсутствие настоящих про-
граммных разработок по приоритетным проблемам каждого региона и муниципального образования. 
Считается, что такие программы выгодно иметь только в том случае, если по ним можно получить какие-
то средства из государственного бюджета. Однако, более существенным является сам факт специально 
организованной работы на перспективу, а также формирования обоснованного перечня конкретных 
действий по решению конкретных проблем.  

Программно-целевой подход к решению региональных проблем следует рассматривать как инструмент ре-
гиональной политики, одновременно обеспечивающий как формирование этой политики в целом, так и её реа-
лизацию в виде конкретных программ разного уровня и назначения. Для этого программы должны отвечать 
ряду обязательных требований. К ним относятся: 
• легитимность, что предполагает разработку и реализацию программ в соответствии с действующим 

законодательством и исключает создание ситуаций, противоречащих этому законодательству;  
• нормативность программ любого уровня (государственный, муниципальный), что предполагает их 

утверждение соответствующим органом и обязательность для исполнения всеми сторонами;  
• реальность, что предполагает принципиальную достижимость поставленной цели, наличие соответст-

вующих ресурсов, готовность сторон к выполнению заданий;  
• вариантность, что предполагает наличие нескольких вариантов полного или частичного достижения 

целей программы при различных уровнях ресурсного обеспечения;  
• конкретность целей и задач, что предполагает постановку только таких целей и задач, которые могут 

быть выражены в параметрах, поддающихся учету и контролю, и по которым может быть дана одно-
значная оценка их достижения и решения;  

• контролируемость, что предполагает наличие условий для постоянного отслеживания хода результа-
тивности и эффективности выполнения программных заданий;  

• ответственность, что предполагает установление прямой и полной ответственности конкретных лиц 
и организаций за использование ресурсов, выполнение отдельных заданий и программы в целом.  
Повышение результативности и эффективности программ как инструмента региональной политики во 

многом зависит от предмета программного регулирования, целеполагания и постановки задач; сейчас это 
− одно из самых слабых звеньев разработки и реализации программ, совершенно не отвечающих 
требованиям, сформулированным выше. 

Предметом программ должны стать конкретные и приоритетные региональные проблемы, а не «ре-


