
Тема уроку 27, 28: Устаткування підприємств харчової галузі 
Мета: Оволодіди знаннями щодо устаткування підприємств харчової галузі 

Хід уроку 

Виробничі особливості харчової промисловості зумовлюють те, що 

визначальну роль для розміщення підприємств галузі має сировина і споживач. 

Окремі підгалузі за чинниками розміщення можна об'єднати у три групи. До 

першої належать ті, які тяжіють до джерел сировини (цукрова, олійна, рибна, 

спиртова, плодовоово-чеконсервна). Це зумовлюється тим, що вони 

використовують малотранспортабельну сировину, яка швидко псується, а також 

ту, яку споживають у великій кількості. Галузі, в яких затрати на перевезення 

готової продукції більші, ніж на транспортування сировини, орієнтуються на 

споживача і розміщуються в місцях великого скупчення населення 

(хлібопекарська, кондитерська, пивоварна, винно-горілчана та ін.). М'ясна, 

борошномельна, тютюнова галузі мають подвійну орієнтацію: на сировину і 

споживача. 

Харчова промисловість України — це тисячі великих, середніх і малих 

підприємств різної форми власності, які виробляють майже 20 % від загального 

обсягу промислової продукції. Найбільша частина реалізованої продукції — 

це напої, м'ясні і молочні продукти, тютюнові вироби, хліб і хлібобулочні вироби, 

жири. На сучасному етапі розвитку склалося важке економічне становище для 

всього народного господарства України, і особливо для харчової промисловості, 

оскільки ця галузь дуже залежить від інших галузей — машинобудівної, хімічної, 

нафтопереробної — і особливо від платоспроможності населення. Питома вага 

цієї галузі в структурі виробництва предметів споживання сягає 52,8 %, у 

загальному обсязі промислової продукції – 16,3 %, а продукції агропромислового 

комплексу – 33,5 %. Продовольчі товари становлять 68,1 % загального 

виробництва товарів народного споживання у відпускних цінах, 63 % загального 

обсягу роздрібного товарообороту та 61,5 % у структурі особистого споживання 

матеріальних благ населенням країни. 

Серед інших країн світу Україна має найбільш сприятливий природний, 

людський, геополітичний і ресурсний потенціал для розвитку харчової 

промисловості, раціональне використання якого забезпечило б їй провідне місце 

на світовому й регіональних продовольчих ринках. Останнім часом розвиток 

харчової промисловості в Україні характеризується різким зниженням 

технологічного рівня виробництва, спрацюванням знарядь праці, скороченням 

обсягів і асортименту продукції, погіршенням її якості, затуханням 

інвестиційного та інноваційного процесів, витісненням вітчизняних харчових 

продуктів з внутрішнього й зовнішнього ринків продовольчих товарів, 

зменшенням обсягів надходження до бюджету та валютних надходжень у країну 

від експортних операцій галузі. Харчова промисловість — одна з провідних 

структуроформуючих галузей не лише агропромислового й промислового 

комплексів, а й усього народного господарства України. За кількістю зайнятих та 

за обсягом валової продукції харчова промисловість належить до найважливіших 

галузей господарства у більшості країн світу, і в Україні зокрема. Харчова 

промисловість має складну структуру. До її складу входить більше 20 галузей, що 



виробляють як готову продукцію, так і напівфабрикати. Провідними галузями 

харчової промисловості України є цукрова, м'ясна, молочна, олійно-жирова, 

плодоовочеконсервна, кондитерська, спиртова, виноробна, соляна. Основними 

чинниками розміщення галузей є чисельність і густота населення, сировинна база, 

форми організації виробництва, транспорт, об'єктивними — природні умови та 

науково-технічний прогрес. Основними факторами її розміщення вважаються 

сировинний та споживчий. Залежно від дії основних факторів галузі первинної 

переробки сільськогосподарської сировини поділяють на такі групи: 

• орієнтуються на джерела сировини: цукрова, консервна, крохмале-

патокова, олійна; 

• тяжіють до місць споживання готової продукції: молочна, кондитерська; 

• одночасно орієнтуються і на сировину, і на споживача: м'ясна, 

борошномельно-круп'яна. 

Для розміщення харчової промисловості характерною є спеціалізація за 

стадіями технологічного циклу, коли перші з них наближені до сировини, а 

подальші — до споживання. Прикладом може служити овочеконсервна галузь: 

виробництво пульпи з томатів безпосередньо у сільськогосподарському районі та 

виготовлення з неї пасти, соків у центрі споживання. У виноробстві: первинне та 

повторне. 

У харчовій промисловості України діє 2 000 підприємств. У розпорядженні 

підприємств галузі 17,4 тис. вантажних автомобілів, 3,4 тис. причепів і 

напівпричепів, проте більш як 15 % із них перебувають у технічно несправному 

стані. Загальні по Україні втрати продукції харчової промисловості через це 

становлять понад 20 %. 

Зниження витрат по галузі та збереження якості продукції залежать від 

розвитку таро-пакувального господарства. А поки що розфасована продукція 

становить лише 25-30 %, тоді як у країнах з розвиненою ринковою економікою — 

80–90 %. Тому невідкладним завданням має бути створення власної промислової 

і сировинної бази для виготовлення тари й упаковки на підприємствах України. 

Понад 200 підприємств харчової промисловості стали партнерами іноземних 

фірм. Це співробітництво дало змогу освоїти новітні технології, придбати 

обладнання, потрібну сировину, випускати нові види продукції не нижче 

європейських стандартів. 

За останні роки в харчовій промисловості намітилася тенденція до 

збільшення обсягу виробництва продукції. 

Підприємства цукрової промисловості розміщені переважно в лісостеповій 

зоні і суміжних з нею північних степових районах. Сьогодні частина їх простоює 

або ліквідована. Найбільша кількість -підприємств цукрової промисловості 

розміщена у Вінницькій, Хмельницькій, Черкаській і Полтавській областях. 

Олійно-жирова промисловість виробляє і переробляє рослинні жири та 

пов'язані з ними продукти. Близько 90 % олії отримують з соняшнику. Тому 

підприємства галузі розміщені, в основному, в районах вирощування соняшнику. 

Найбільше їх у Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій областях. 

Базою для розвитку плодоовочвконсервноі промисловості є овочівництво і 

плодівництво. Основними районами її розвитку є південні області (Одеська, 



Миколаївська, Херсонська), а також подільські (Вінницька, Тернопільська, 

Хмельницька обл.) та Закарпаття. У Херсонській області, Криму та Закарпатті 

розвинута виноробна промисловість. 

М'ясна промисловість забезпечує населення свіжим та мороженим м'ясом, 

напівфабрикатами, готовими виробами. За собівартістю виробленої продукції ця 

галузь посідає перше місце у харчовій промисловості. 

Молочна промисловість виробляє масло, сир, молочні консерви, сухе, жирне 

і знежирене молоко. За собівартістю продукції у харчовій промисловості України 

вона посідає третє місце після м'ясної і цукрової. Підприємства, які 

спеціалізуються на випуску фасованого молока, сметани, вершків, розміщуються 

переважно у містах, а виробництво масла, сиру, консервованого молока 

орієнтується на сировину. 

Рибна промисловість переробляє морську й океанічну рибу, а також частково 

— річкову. Переробка риби здійснюється на суднах-заводах, а також на 

рибопереробних комбінатах у великих портових містах України. 
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