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зумовило підвищення самозабезпеченості населення, що 
спричиняє зниження товарності виробництва, а звідси - його 
прибутковості та рівня інтенсивності. Значне погіршення 

становища в картоплярстві, що розпочалося з 1991 р., мало 
своїм наслідком стійку тенденцію зниження об'ємів виробництва 
картоплі в Україні, як в цілому, так і в розрізі окремих категорій 
господарств. Якщо в 1986-1990 рр. було одержано 18,0 млн. т, 
то в 1999 р. -всього 12,7 млн. т, або на ЗО% менше. 

Реалізація заходів по створенню механізму рівноваги 
попиту і пропозиції для картоплярства, овочівництва та їх 
переробки, взагалі дасть змогу задовольнити попит на 

внутрішньому ринку, вирівняти "перекоси" які утворились в 
галузі за останні 1 О років, зекономити десятки мільйонів доларів 
які зараз витрачаються на імпорт кожен рік та вивести 
традиційно українську сільськогосподарську галузь на рівень 
розвинених держав. Крім того, на макроекономічному рівні буде 
створено потужний ефект мультиплікатора насамперед сусідньої 
галузі - овочівництва і садівництва, інших сільськогосподарських 

та харчових галузей. 

Шляхи вдосконАЛЕння ФУНКЦІОНУВАння 

МОЛОКОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ 

Протягом 2000р. порівняно з 1990р. виробництво молока 
у сільськогосподарських підприємствах всіх форм власності 
скоротилось на 48,б % і склало 12,6 млн. тонн. Зменшення 
виробництва молока пов 'язана із зменшенням виробництва 
молока в спеціалізованих господарствах на 80%. В той же час в 
приватному секторі відбулося зростання виробництва молока на 

50,8% протягом 1990-2000рр. Спад виробництва молока 
зумовлений значно вищими темпами скорочення поголів'я корів 

порівняно з ростом їх продуктивності. 
В структурі виробництва молока питома вага особистих та 

індивідуальних господарств протягом 1990-200 рр. зросла з 24% 
до 71%. Протягом 1990-200 рр. у господарствах всіх форм 
власності відбулося скорочення по голів 'я великої рогатої худоби 
на 63% і склало 9,2 млн. голів, при цьому поголів'я корів 
скоротилось на 42% і склало 4,9 млн. голів. Аналіз структури 

поголів'я великої рогатої худоби свідчить, що в 2000р. порівняно 
з 1990р. в спеціалізованих господарствах поголів'я великої 
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рогатої худоби зменшилось на 76%, у тому числі корів на 70%, а 
в індивідуальних господарствах протягом цього періоду зросло 
на 18,5%, у тому числі корів на 39,6%. 

Зниження поголів'я відбулося внаслідок зменшення 
кормової бази та відтворення поголів'я. У процесі здтснення 
реформування КСП та розподілу власності між новими 
приватними господарствами худобу іноді вирізували без 
необхідності, або розподіляли між членами господарства. 

Протягом 1990-2000 рр. в структурі поголів'я великої 
рогатої худоби зросла частка корів, але це визвана скороченням 
загального поголів'я, а не розширенням молочного поголів'я. 
Відомо, що в господарствах молочного напрямку частка корів не 
повинна бути нижче 60%. 

Для поголів'я корів більшості сільськогосподарських 

підприємств характерна низька продуктивність. Це є наслідком 
недагодівлі та хвороб тварин, недотюв в організації 
виробництва та селекційно-племінній справі тощо. 

Виходячи із ситуації~ яка склалася у молокопродуктавому 
підкомплексі уряду потрібно підготувати заходи по стабілізації 
виробництва тваринниЦької продукції, і зокрема молочної 
продукції та приділяти більше уваги господарствам з 
виробництва молока. Потрібна протекціоністська політика у 
податковій, кредитній та інвестиційних сферах. Державі потрібно 
брати активну участь та стимулювати розвиток інтегрованих 
об'єднань сільськогосподарських товаровиробників та 
підприємств із заготівлі, переробки та продажу молока та 
молочної продукції. 

Державне регулювання виробництва, збуту молока та 
молочних продуктів повинно грунтуватися на державних 

цільових програмах, які розробляються на різних територіальних 
рівнях (обласних, районних). Мета державного регулювання -
це максимальне стимулювання виробничої та підприємницької 
діяльності товаровиробників, створювати економічні передумови 

для розвитку галузі в необхідних обсягах і пропорціях, не 
допускати монополізму. Це здійснюється через моніторинг ринку, 
наукове прогнозування цінової ситуації і розвитку галузі, 
державна підтримка товаровиробників. 

Для вдосконалення діяльності підприємств, які здійснюють 
заготівлю молока доцільно провести такі кроки: 
1. Провести упорядкування малих заготівельних організацій і 

створити більш укрупнені заготівельні організації на базі 
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переробних підприємств та визначити генеральних 
операторів по заготівлі молочної сировини 

2. Розширити ринок збуту продукції місцевих товаровиробників; 
укладати угоди на поставку молочної сировини крупним 
переробним підприємствам 

З. Розробити програму, яка дасть можливість збільшити обсяг 
державних закупок молочної сировини 

4. Розвивати мережу сільськогосподарських кооперативів із 

заготівлі молока у населення. У майбутньому такі 
кооперативи могли б виконувати функції з реалізації 
програми розвитку молочного скотарства, а саме здійснювати 
ветеринарне, зоотехнічне, племінне обслуговування поголів'я 
господарств селян, забезпечувати сировиною 
молокопереробні підприємства і таким чином заванrажувати 
виробничі потужності цих підприємств. 

ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ 

РИНКУ ХУДОБИ В УКРАЇНІ 

Соціально-економічні перетворення в будь-якому 

суспільстві пов'язані з необхідністю подолання застарілих 

стереотипів мислення, зміни підходів до формування суспільного 

устрою. Нині українське село переживає глобальну аграрну 

реформу. Перший етап кардинальних змін, започаткований 

Указом Президента України від З грудня 1999 року, завершено. 
Зі становленням приватних підприємств ринкового типу 

з'явилися перші реальні власники, яким державі належить 
створити всі необхідні умови для подальшої плідної роботи. 

Указ Президента України "Про заходи щодо забезпечення 

формування та функціонування аграрного ринкуп започаткував 

другий етап реформування аграрного сектору економіки, для 

якого потрібна координація зусиль виконавчих структур усіх 

рівнів, керівників новостворених агропідприємств, бізнесменів, 

селян. АL.1же йдеться про розвиток інфраструктури ринку і, 

зокрема, про створення та вдосконалення діяльності суб'єктів 
аграрного ринку. 

Дослідження показали, що існуючі торгові операції на 

ринку худоби мають багато недоліків. Зокрема, агенти-покупці, 
котрі працюють сьогодні на цьому ринку (заготконтори, 
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