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9.2.1. Характеристика галузі 

Переробна промисловість посідає значне місце у функціонально-галузевій структурі 
агропромислового комплексу і розвивається у тісному взаємозв’язку з центральною його ланкою 
– сільським господарством. Споживаючи понад 50% продукції сільського господарства України, 
вона, в свою чергу, значною мірою забезпечує тваринництво кормовими ресурсами за рахунок 
вторинних відходів виробництва і вироблюваних кормових продуктів. Харчова промисловість 
України представлена більш як 40 спеціалізованими галузями і виробництвами, які об’єднано в 
харчосмакову, м’ясну, молочну і рибну промисловість. Харчову продукцію виробляють також 
підприємства борошномельно-круп’яної промисловості та комбікормової промисловості, 
частково мікробіологічної промисловості, громадського харчування, ряд інших підприємств. 

У дореволюційний період в Україні зростання харчової промисловості, як галузі індустріального 
виробництва, почалося в основному з другої половини ХІХ століття. Заводське виробництво 
цукру виникло дещо раніше. Першу цукроварню в Україні збудовано в 1824 році в селі Трощині 
(тепер Канівського району Черкаської області). В 1913 році з 242 цукрових заводів Росії 203 діяли 
в Україні. Технічне оснащення цукрової промисловості було вищим, ніж інших галузей харчової 
промисловості. До рівня фабричного виробництва наблизилась спиртова промисловість, в якій 
переважали підприємства капіталістичного типу. Виробництво вина було розвинуте на Півдні 
України. Паромеханізовані заводи діяли в олійножировій промисловості. В 1913 році в Україні 
було понад 2000 дрібних олійниць. Інші галузі харчосмакової промисловості були менш 
розвинуті. Консервну продукцію виробляли 34 напівкустарні підприємства, зосереджені в 
основному в Херсонській, Таврійській та Київській губерніях. Потреба у хлібі та хлібобулочних 
виробах задовольнялася головним чином за рахунок домашнього виготовлення; у великих містах 
хлібопечення було представлене дрібними пекарнями. В кондитерській промисловості 
переважало кустарне виробництво; невеликі підприємства фабричного типу діяли в Києві, Одесі, 
Харкові та інших містах. Пивоваріння, хоч і мало високу питому вагу в загальноросійському 
виробництві (в 1913 році в Україні було 218 пивзаводів з 628 у країні), характеризувалося 
сезонністю виробництва і було зосереджене лише у великих містах. 

Сіль добували дрібні солепромисловці, які орендували ділянки на морському узбережжі в Криму. 
Шахтне видобування солі в Донбасі (Артемівськ, Слов’янськ) та на Закарпатті (Солотвина) тільки 
почало розвиватись. У тютюновій промисловості навіть на великих фабриках механізація робіт 
була дуже низькою. На рівні ремесла і, рідше, мануфактури перебували й інші виробництва. 
М’ясна і молочна промисловість у дореволюційний період в Україні тільки почала розвиватися. 
Худобу переробляли головним чином на дрібних кустарних бойнях у великих містах і 
промислових центрах. Молочна промисловість була представлена (1913 р.) 96 дрібними 
підприємствами, які в основному виробляли тваринне масло. Продукція з незбираного молока 
вироблялась на невеликому заводі у місті Одесі – одному з трьох підприємств такого типу, які 
діяли на той час у Росії. Близько 80% риби в Україні виловлювали в прибережних зонах 
Азовського та Чорного морів пасивними засобами лову. Частина вилову припадала на внутрішні 
водойми та великі річки. В 1913 році в Україні діяло 1365 так званих великих підприємств, які 
виробляли продовольчі товари; на них припадало 43,5% валової продукції галузі.  

За роки Радянської влади розвиток всіх галузей харчової промисловості України був тісно 
пов’язаний з індустріалізацією і колективізацією сільського господарства країни. Було створено 
нові галузі – м'ясопереробну, молокопереробну, маргаринову, маслоробну, консервну та інші. 
Створення нових галузей та їх розвиток поліпшили галузеву структуру харчової промисловості. 
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Значення багатьох галузей харчової промисловості в системі суспільного виробництва 
визначається передусім тим, що їх продукція призначена для відновлення головної виробничої 
сили суспільства – робочої сили. Головне значення харчування – забезпечення потреби організму 
в речовинах, відновлюючих витрачену енергію. Важлива роль харчової промисловості в тому, що 
вона полегшує домашню працю; фабричне виробництво харчових продуктів у розфасованому та 
упакованому вигляді скорочує трудові затрати працівників торгівлі, час споживачів на придбання 
продуктів. 

Перероблюючи швидкопсувну сировину в транспортабельні продукти та продукти, які довго 
зберігаються, харчова промисловість забезпечує можливість міжрайонного обміну та дозволяє 
подолати сезонність споживання сільськогосподарської сировини, яка швидко псується. Харчова 
промисловість покликана забезпечити продуктами спеціального призначення різний контингент 
населення країни (космонавти, підводники, альпіністи, хворі і т.ін.), виробити сировину для 
інших галузей народного господарства: спирт, сіль, крохмаль, технічні жири, рослинне масло, 
пух, сировину для медичних препаратів. Відходи харчової промисловості (жом, рибне борошно та 
ін.) використовуються в сільському господарстві як компоненти кормів для тварин. Харчова 
промисловість, у свою чергу, пов’язана з іншими галузями народного господарства. Перш за все з 
сільським господарством, оскільки воно є основним постачальником сировини; з 
машинобудуванням (забезпечення технологічним обладнанням); лісовою та целюлозно-
паперовою промисловістю (забезпечення папером, картоном, фанерою, деревиною); хімічною 
(забезпечення скляною і полімерною тарою, лаками, фарбами) та ін. 

Співробітництво з іншими країнами дозволяє збагатити асортимент харчових продуктів в країні і 
забезпечити реалізацію вітчизняної продукції, обмінюватися найбільш прогресивними 
технологіями та устаткуванням. 

Основна мета харчової промисловості – постійно задовольняти попит та потреби населення у 
високоякісних продуктах широкого асортименту з метою отримання збалансованого раціону 
харчування. Невід’ємною частиною науково-технічного прогресу в харчовій промисловості є 
підвищення якості та біологічної цінності продуктів харчування. У наш час велика роль 
відводиться технологіям виробництва харчових продуктів, які базуються практично на всіх 
фундаментальних науках. 

 

 

 

 

 

 

 

 


