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ПРОБЛЕМИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ СУСПІЛЬСТВА В ПРАКТИЦІ 
РЕАЛІЗАЦІЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ РАДЯНСЬКОЮ ТОТАЛІТАРНОЮ ДЕРЖАВОЮ 

(60-80-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ) 

 

Ключове завдання аграрної політики держави полягає у налагодженні при допомозі 

відповідних важелів і механізмів функціонування аграрного виробництва (сільського 

господарства, переробних підприємств) саме в спосіб, аби вони могли забезпечити населення 

повноцінними, у необхідній кількості продуктами харчування. 

В 60-80-ті роки радянська держава не змогла розв’язати цього завдання, їй не вдалося 

мобілізувати всі можливості сільського господарства та інші джерела для розв’язання цієї 

суспільної проблеми. 

Внаслідок цього досить актуальним на науковому рівні є дослідження невдач та 

прорахунків, аби уникнути подібних явищ у практиці державного будівництва в незалежній 

Україні. В працях вітчизняних істориків Н. Барановської, Г. Сургая, П. Панченка, 

О. Бондарчука окремі фрагменти проблеми висвітлювались. Проте поза увагою дослідників 

залишився комплексний аналіз підходів державної аграрної політики до цієї сфери та її 

наслідків для означеної суспільної проблеми. Причини тут зрозумілі, оскільки в умовах 

радянської дійсності дослідникам було навіть неетично аналізувати діяльність державних 

органів влади і управління. 

В означені роки сукупний потенціал сільськогосподарського виробництва (разом із 

колгоспами, радгоспами й особистими господарствами) усе-таки дозволяв цілком 

задовольнити потреби республіки і навіть налагодити експорт продукції. Проте слабкі 

зв’язки господарств із переробними підприємствами, або навіть і відрив від них, створювали 

проблеми в організації переробки продукції та доведенні її до споживачів. 

Нестабільністю характеризувалось виробництво тваринницької продукції. У 1988 р. 

республіка виробляла на душу населення: м’яса – 86 кг, а споживання становило 68 кг, 

молока і молочних продуктів – 477,5 кг, споживання, відповідно, – 366 кг. Частка України в 

поставках м’яса й м’ясопродуктів у загальносоюзному фонді становила 25%, молока і 

молочних продуктів – 21%, яєць і яйцепродуктів – 14%. Це тяжким пресом лягало на 

господарювання, оскільки ціни були суттєво залежними, і тому виробництво несло величезні 

збитки. Плани поставок зростали швидшими темпами, ніж валова продукція галузі. 

В 1987 р. у колгоспах і радгоспах утримувалось 21 868 тис. голів великої рогатої 

худоби (у тому числі 6 390 тис. корів), 13 505 тис. свиней, 8 260 тис. овець. У підсобних 



господарствах знаходилось 3 600 тис. голів худоби (із них 2 191 тис. корів), 4 475 тис. 

свиней, 994 тис. овець і кіз. Протягом розглядуваного періоду чисельність поголів’я тварин 

змінювалась. Так, за 1966-1988 рр. у колгоспно-радгоспному секторі кількість великої 

рогатої худоби зросла на 28,3%, в тому числі корів – на 16,5% [1]. 

Кількісні показники завжди абсолютизувалися державою, тому зростання поголів’я 

розцінювалось як свідчення поступального розвитку галузі. Уявлення про розумну 

достатність тут не було. Ніхто не вираховував, скільки ж насправді потрібно мати тварин, 

щоб задовольнити споживчі потреби населення. Роль продуктивності тваринництва 

недооцінювалась. В результаті 22 млн. корів у СРСР давали стільки ж молока, що й 11 млн. 

корів у США. 

Зменшувалась чисельність тварин в особистих господарствах. Протягом 1966-1988 рр. 

кількість худоби в них скоротилася на 31,6% (у тому числі корів – на 35,6%), свиней – на 

33% [2]. Це відбувалося через відсутність економічно вигідних умов для ведення 

домашнього тваринництва, а також з огляду на загальне скорочення на селі працездатного 

населення. 

Ріст поголів’я, як правило, не супроводжувався адекватним розширенням кормової 

бази, що знижувало продуктивність тварин. Наприклад, у Баришівському та Переяслав-

Хмельницькому районах Київщини за 1975-1982 роки поголів’я корів у колгоспах і 

радгоспах зросло, відповідно, на 26 і 28%, а виробництво молока зменшилось на 7 та 13%. У 

господарствах налічувалося 3 245 корів (6,2% загальної кількості), які протягом одного-двох 

років не давали ні молока, ні приплоду. На їхнє утримання в 1981 р. було витрачено понад 13 

тис. т кормових одиниць [3]. 

Загалом продуктивність тваринництва залишалась низькою. Найбільш поширеними в 

Україні були симентальська та чорно-біла породи худоби. Вони й вважалися 

найрезультативнішими для даних природнокліматичних умов породами молочного й м’ясо-

молочного напряму. У тих господарствах, які вели ретельний селекційний відбір (передусім 

у спеціалізованих тваринницьких радгоспах), ці породи справді демонстрували високі 

показники. Але в “рядових” господарствах, особливо колгоспах, де часто не приділяли 

належної уваги племінній роботі, допускалося змішування порід, що різко знижувало їхню 

продуктивність. На початку 70-х років у республіці середньорічний надій від фуражної 

корови в колгоспах становив 2 326 кг, а в радгоспах – 2 498 кг. На кінець 80-х років цей 

показник зріс лише до 2 835 кг (у Польщі він дорівнював 3 356 кг, Канаді – 5 800 кг, у США 

– 6 460 кг). Середньорічний 3000-й рівень удійності (коли корова продуктивної породи 

вважалася рентабельною) долався лише в небагатьох спеціалізованих господарствах 

Київщини, Львівщини, Черкащини. 



Селекційна робота у тваринництві обмежувалася здебільшого лабораторними 

дослідженнями. В 70-ті роки у таких країнах, як США, Канада, Англія, Німеччина, 

Угорщина, Чехія та ін., для підвищення продуктивності тварин широко застосовувався метод 

трансплантації ембріонів. Існували банки ембріонів, здійснювався їхній експорт. У СРСР за 

такою методикою лише в 1978 р. вперше було виведено двоє телят. На початку 80-х рр. ця 

робота почала розгортатися в Україні. В 1984 р. у 381 корови-донора було взято 988 

ембріонів і здійснено їхню пересадку. Але результати виявилися невтішними: вдалося 

одержати тільки сім тварин [4]. Розвиток цього напряму селекційної роботи гальмувався 

через відсутність належної матеріальної бази. Бракувало необхідних інструментів, 

спеціалістів, а також коштів для закупки імпортного обладнання, гормональних препаратів 

тощо. 

За таких обставин основним засобом підвищення продуктивності тварин залишалась 

їхня годівля, але вона була погано налагоджена. Худоба, передусім у колгоспах, хронічно 

страждала від недоїдання. Не вистачало грубих, соковитих кормів, зернофуражу, особливо в 

зимовий період. Така ситуація стала наслідком обмеженого кормовиробництва і низької 

врожайності кормових культур, а також прорахунків у заготівлі сіна, жому т.ін. Неефективно 

використовувались природні сіножаті, недостатніми були посіви однорічних і багаторічних 

трав. Мало вироблялось білкових кормів: промисловість постійно недопостачала їх селу. В 

1967 р. тваринництву було надано: кісткового борошна – 40 тис. т (за потреби в 200 тис.), 

рибного борошна – 38 тис. т (при потребі 120 тис.), кормових дріжджів 16 тис. т (за потреби 

150 тис. т) [5]. 

Досвід переконував, що там, де належно велась годівля тварин, відповідною була й 

віддача. У радгоспі ім. ХХV з’їзду КПРС на Рівненщині на полі багаторічних трав площею 

248 га здійснювався випас 900 корів. Від них за літній період без витрат зернофуражу 

отримали майже половину річної кількості молока. Середня удійність за рік склала 3 800 кг. 

Собівартість центнера молока дорівнювала 13 крб., що було удвічі менше, ніж у цілому по 

області [6]. 

У розвинутих країнах Європи й Америки науково-технічний переворот у годівлі 

тварин відбувся ще в 50-ті роки, коли були належно оцінені й застосовані на практиці 

незамінні для тварин кормові добавки (9 амінокислот, 16 вітамінів, 14 макро- та 

мікроелементів). У СРСР про ці досягнення знали. Були й вітчизняні наукові розробки у цій 

сфері. Але не робилося дієвих кроків щодо їхнього впровадження у виробництво. В Україні 

лише в 1990 р. при Інституті біохімії республіканської Академії yаук було створено 

лабораторію макро- і мікробалансування раціонів тварин. 

У 60-70-ті роки тваринництво України забезпечувалося кормами лише на 60-70%. 



Особливо відставала заготівля сіна. У більшості господарств не здійснювалося попереднє 

приготування кормів. Вони згодовувалися нарізно, що негативно позначалося на споживанні 

й засвоєнні їх тваринами. В 1967 р. лише 42% січки запарювалось, 12% проходило хімічну 

обробку [7]. Низькою залишалась якість кормів, оскільки не було належних умов для їхнього 

зберігання.  

Чимало кормів використовувалось нераціонально, що негативно відбивалося на 

собівартості продукції. У господарствах Одеської, Херсонської, Хмельницької, Донецької 

областей значна частина малокалорійних кормів ішла на перетримання тварин. Для 

доведення живої ваги худоби до 370 кг доводилося доглядати її більше трьох років замість 

півтора [8]. На один центнер ваги свинини витрачалося вісім центнерів комбікормів, що в 2,5 

раза більше, ніж у країнах Європи і США. 

Негативно позначався на продуктивності галузі низький рівень механізації, слабке 

матеріально-технічне забезпечення і нераціональна організація праці на фермах. Робота 

доярок будувалася так, що вони спочатку підносили корм, чистили тварин і приміщення, а 

потім доїли корів. Нерідко порушувалися норми санітарного стану і правила особистої 

гігієни доярок. 

Близько 40% ферм не мали умов для зливання й охолодження молока. Зберігання, 

миття молочного посуду відбувалося безпосередньо у тваринницьких приміщеннях. Третина 

товарних ферм у колгоспах і 40% їх у радгоспах не мали лабораторій для аналізу молока 

(визначення його жирності тощо). В результаті продукція, що потрапляла на молокозаводи, 

часто виявлялася низькоякісною.  

У 1987 р. колгоспи й радгоспи виробляли 2 635 тис. т м’яса (у тому числі 707 тис. т 

свинини), 17,7 млн. т молока, 10 266 млн. шт. яєць. Порівняно з 1970 р. ці показники зросли, 

відповідно, на 39, 29, 38 і 67% [9]. Цього було б цілком достатньо для забезпечення 

фізіологічних потреб громадян і навіть для експортних цілей.  

У 60-80-ті роки значно знизилась роль таких галузей тваринництва, як вівчарство й 

конярство. Лише протягом 1976-1981 рр. у Ворошиловградській, Запорізькій, 

Дніпропетровській, Донецькій, Харківській і Херсонській областях чисельність коней 

скоротилася на 30-38% [10]. У господарствах для перевезення вантажів на коротку відстань і 

виконання робіт на дрібноконтурних земельних ділянках замість живого тягла стали 

використовувати трактори й автомашини, що далеко не завжди було економічно доцільним. 

В Україні функціонувало чимало кінних заводів та спеціалізованих господарств, які 

розводили цінні породи коней. Але їхніх тварин здебільшого використовували на 

кінноспортивних змаганнях або утримували у профільних школах на ВДНГ. Протягом 1975-

1983 рр. на різноманітних міжнародних аукціонах республіка реалізовувала 620 племінних 



коней на загальну суму 2,7 млн. крб. У 1981 р. кобила Тірана Ягольницького кінного заводу 

Тернопільщини була продана до Америки за 110 тис. доларів [11]. Однак цей вигідний спосіб 

поповнення валютних коштів використовували мало й несміливо. 

У звичайних же господарствах утримувалися коні так званої “місцевої” породи. Про 

їхній генофонд майже ніде не піклувалися. Вони втрачали свій природний потенціал і 

зрештою перетворювалися на жалюгідних істот. 

Як бачимо, галузь мала такі суттєві недоліки: нераціональність та перевага кількісних 

показників над якісними, непрогресивний технологічний процес виробництва на 

тваринницьких фермах. 

У свою чергу державні молокозаводи, м’ясо-плодоовочеві комбінати були 

незацікавлені в розширенні асортименту та підвищенні якості продукції. Вони змушені були 

орієнтуватись на планові завдання, їхня продукція розподілялась “річним способом” 

чиновниками. 

Досить обмеженим залишався асортимент продукції, отриманої у результаті 

переробки молока. З нього виготовляли в основному лише масло, сметану, кефір. З 28 таких 

підприємств Одещини ряжанку та кисле молоко виробляли лише п’ять, жоден завод не 

фасував сметану, сир, морозиво. Аналогічною була ситуація в Сумській, Чернігівській, 

Кіровоградській, Житомирській областях. Низька якість виробленого масла, примітивні 

технології його фасування ускладнювали відправку цього продукту до республік колишнього 

СРСР. У 1967 р. і 1968 р. нею було запропоновано до загальносоюзного продовольчого 

фонду, відповідно, 3,4 та 2,8 млн. т молочних продуктів, а викликано лише 2,6 та 2,5 млн. т 

[12]. 

Торгівельні підприємства, за виключенням спеціалізованих магазинів та окремих 

відділів у них, були не зацікавлені в реалізації продукції, яка швидко псувалась, часто 

поставлялась нерозфасованою. Лише 51% продмагів системи споживчої кооперації мали 

умови для торгівлі цими товарами [13]. 

Сільські магазини не реалізовували таку продукцію, як м’ясо, сало, молоко. Введена в 

1960 р. обов’язкова нормалізація молока ускладнила навіть можливості у забезпеченні 

молоком сільських шкіл, дитсадків, лікарень. Сільські жителі змушені були самостійно 

забезпечувати себе цією продукцією, ведучи особисте господарство. Створювались річні 

запаси сала, м’яса. Особливі незручності переживала сільська інтелігенція – лікарі, вчителі, 

які просто змушені були купувати цю продукцію на міських ринках. Але більшість із них 

створювали особисте господарство, яке і було їх матеріальною підтримкою. 

Внаслідок встановлення державою низьких цін на молокопродукти їх виробництво 

ставало збитковим. Між тим норма їхнього споживання далеко не відповідала існуючим у 



світі стандартам. У 1966 р. в Україні вона становила тільки 256 кг (для порівняння: у СРСР – 

259, США – 297, ФРН – 375, Англії – 379, Франції – 387 кг) [14]. 

У 80-ті роки у цій сфері відбулися певні зрушення. В республіках колишнього Союзу, 

в тому числі й на Україні, набув поширення досвід молокозаводу міста Новочеркаська 

Ростовської області з розширення асортименту молочних продуктів. Про нього багато 

писали у пресі, пропагували по радіо й телебаченню. З України у Новочеркаськ була 

направлена комісія Держагропрому, яка й виробила відповідні рекомендації. На їхній основі 

Український НДІ м’ясомолпрому розробив технологічну документацію на 12 нових видів 

молочної продукції. Серед них – два види сметани з поліпшеними властивостями зберігання, 

два молочні продукти із фруктовими добавками, вісім різновидів масла з компонентами 

молочних білків, кави, какао, фруктово-ягідних екстрактів і сиропів. 

Протягом 1988 р. у республіці освоюється виробництво 17 нових видів продукції. У 

магазинах Києва та інших великих міст з’явилося розфасоване молоко різних рівнів 

жирності, топлене, вітамінізоване, а також кисломолочні продукти – дієтичні напої “Віта”, 

“Углічський”, “Геролакт”, сирки з добавками і сиркові креми “Снігурочка”, “Лакомка”. 

Однак такий асортимент продукції могли забезпечувати лише профільні заводи Києва й 

Київщини та інших обласних центрів. До того ж приріст виробництва молочної продукції 

продовжував здійснюватися не за рахунок поліпшеного використання сировини, а через 

збільшення її закупок. Переробні підприємства були технологічно не готові до якісних змін. 

Перебудова цієї галузі розпочалася тільки в 90-ті рр. в умовах незалежної України.  

У кінці 80-х років споживання населенням молокопродуктів залишалося на низькому 

рівні. Так, в 1988 р. усіх видів сиру було вироблено 193 тис. т, або на кожного жителя 

республіки 3,8 кг, тоді як норма споживання становила 7,5 кг. Кефіру та кисломолочних 

продуктів можна було спожити по 8 кг за норми 36 кг [15]. 

Існували труднощі й у виробництві та використанні хлібних ресурсів. Приймались 

десятки рішень, проводилися пропагандистські акції, спрямовані на формування у громадян 

свідомого бережливого ставлення до хліба. Проте ці заходи виявлялися малоефективними. 

Хлібобулочні вироби недбайливо розтрачалися, просто розтринькувалися. Несправедливий 

розподіл матеріальних благ та суцільні штучно створені товарні дефіцити породжували 

низьку культуру споживання. Досить пригадати хоча б громадські їдальні, де валялися 

неприбрані шматки хліба. Багато втрат продукції допускали й хлібозаводи та торгові 

підприємства. Спрацьовував принцип: якщо ніхто не стежить, то й так згодиться. 

Ці обставини змусили новатора сільськогосподарського виробництва О. Гіталова 

виступити в 1972 р. у республіканській пресі зі статтею “Дума про хліб”. З особливою 

хліборобською любов’ю він писав про значення хліба в житті людини, із щемом указував на 



наявні проблеми. Навколо статті було розгорнуто широку пропагандистську кампанію. Про 

бережливе ставлення до хліба почали говорити по радіо й телебаченню, читати лекції, писати 

статті, брошури, знімати документальні фільми. Проте економія існувала до тих пір, поки 

здійснювалися агітаційні заходи. Без уведення дієвих економічних чинників ця проблема 

залишалася невирішеною ще досить довго. 

Хлібокомбінати мали недосконале обладнання, а тому могли виготовляти збіднений 

асортимент хлібобулочних виробів, невисокими були споживчі якості та товарний вигляд 

випеченого хліба. Порушувалася технологія випікання. Під час перевірки, проведеної в 1988 

р. контрольними органами Мінхлібопродукту, Укоопспілки та Держстандарту республіки, на 

291 хлібозаводі було забраковано 3 тис. т хлібобулочних виробів, або 36% перевіреної 

продукції. Ці підприємства, розуміючи своє монопольне економічне становище, не 

проникались бажанням поліпшувати виробництво. У них були певні гарантії щодо реалізації 

продукції навіть і низької якості. Питанням про захист прав споживачів ніхто особливо не 

переймався.  

Внаслідок цього в Україні, яка вважалася житницею Союзу, мала достатній аграрний 

потенціал, споживання хліба населенням не відповідало раціональним нормам харчування. У 

1987 р. на селі воно становило 422 г на день, що значно перевищувало норму – 350 г. Багато 

хліба використовувалося не за призначенням. Згідно з даними Держкомстандарту УРСР, 

лише за дев’ять місяців 1988 р. на корм худобі та домашній птиці кожною сім’єю у 

радгоспах витрачалося 8,9 кг, а в колгоспах – 71,2 кг печеного хліба. Усього в 

індивідуальних господарствах за цей час було згодовано тваринам 384 тис. т хлібопродуктів. 

Масового поширення набуло використання борошна як сировини для виготовлення 

клейстеру під шпалери та як добавки до будівельного розчину. Для таких цілей щорічно його 

витрачалося близько 5 тис. т. У 70-ті роки у містах продовольчі магазини державними 

органами були зобов’язані приймати від населення хлібні рештки, але в 80-ті роки ця 

практика була припинена на вимогу санітарних служб [16]. Це яскраве свідчення 

нераціоналізму радянської економіки. 

Не покриваючи власних економічних потреб і не забезпечуючи належним чином своє 

населення, республіка змушена була віддавати продукцію в загальнодержавний фонд. У 1988 

р. її забезпечення сільськогосподарською продукцією становило тільки 82% від необхідного 

[361, арк. 167]. До інших республік Союзу Україна експортувала 90 найменувань товарів, у 

тому числі головні види сільськогосподарської продукції – м’ясо, масло, топлене сало, 

цукор, етиловий спирт, горілку, вино, сіль, соняшникову олію, шрот. В 1987-1988 рр. лише у 

Москву було відправлено 179 тис. т овочів, 5,7 тис. т картоплі, 28 тис. т баштанних культур 

[17]. Причому плани поставок до Москви та Ленінграда республіканське керівництво завжди 



старалося перевиконати. Такі дії обурювали населення, особливо робітництво промислових 

центрів Донбасу, Дніпропетровщини, Харківщини, Львівщини. 

У 1989 р. Чернігівська обласна Рада ветеранів війни й праці направила М. Горбачову 

листа, в якому йшлося про порушення соціальної справедливості щодо результатів праці у 

процесі визначення обсягів поставок тваринницької продукції до союзного, 

республіканського й обласного фондів споживання. Область за розмірами поголів’я худоби 

була другою в республіці, а за споживанням відповідних продуктів харчування – на 18 місці. 

З валової продукції тваринництва для внутрішніх потреб області залишалося тільки 19,6%. 

Мешканцям Чернігова та інших міст області доводилося їздити за м’ясом, молоком, маслом 

до Москви, Києва чи Гомеля [18]. 

Взагалі на покупку продовольчих товарів населенням витрачалося дуже багато часу. 

18 листопада 1987 р. у ЦК КПУ відбулася науково-практична конференція на тему 

“Організаційно-економічні проблеми подальшого розвитку агропромислового комплексу”, 

на якій, зокрема, наводилися такі дані: щорічно громадяни СРСР витрачають на придбання 

продуктів 35-40 млрд. людино-годин, із них 18-20 млн. людино-годин марнуються у поїздах, 

електричках, машинах і чергах [19].  

У радянському способі життя черги відігравали особливу роль, оскільки були чи не 

єдиним механізмом самоврятування громадян від економічних труднощів. В умовах 

планового розподілу та недостатньої кількості товарів широкого вжитку, в тому числі і 

продовольчих, державна торгівля штучно створювала їх дефіцит, притримуючи під 

прилавком. Такі товари відпускались по знайомству, друзям, родичам чи просто “потрібним 

людям”. Було вигідно мати знайомих людей у торгівлі, на базарах тощо. 

Сформована схема продовольчих поставок “область – республіці”, “республіка – 

центру” підпорядковувалась інтересам планової економіки і залишалась незмінною, внести 

до неї якісь корективи було майже неможливо. Тому й виникали такі парадоксальні ситуації, 

коли область, постачаючи продукцію за свої межі, не могла забезпечити нею власне 

населення. Неодноразово обласним керівникам доводилося їздити у Київ і просити дозвіл на 

збільшення внутрішніх фондів за тим чи іншим видом продукції. У листопаді 1986 р. перший 

секретар Львівського обкому партії В. Добрик звернувся до В. Щербицького з листом, у 

якому підкреслювалось, що на Львівщині приріст міського населення у три рази випереджає 

зростання фонду м’ясопродуктів, і виражалося прохання щодо збільшення останніх. Але 

область була зобов’язана відшукати додаткові резерви і власними силами виправити 

становище [20]. Це свідчить, що республіканське керівництво завжди прагнуло інтереси 

центру ставити вище власне українських. 

Було і так, коли нарощування промислових потужностей у тому чи іншому регіоні не 



узгоджувалося з можливостями продовольчого забезпечення робітників. Особливо помітно 

ця диспропорція проявлялась у Дніпропетровській і Донецькій областях. Протягом 1964-

1989 рр. із сільськогосподарського обігу Дніпропетровщини було вилучено під промислову 

розробку 130 тис. га угідь. В результаті споживання молокопродуктів на 1989 р. склало тут 

151 кг за норми 213 кг на рік, забезпеченість молоком і сиром становила, відповідно, 59 і 

36% необхідного. Щорічно область потребувала у вигляді державних дотацій 12-17 тис. т 

м’яса [21]. Вона їх могла одержати лише в тому випадку, коли республіканське керівництво 

одержить згоду з Москви. 

Така політика союзного центру призводила до того, що становище України в 

загальносоюзному та міжнародному товарообігу завжди було невигідним. У 1987 році вивіз 

продукції з України до дев’яти республік Союзу перевищував обсяги ввозу. Частка України у 

зовнішньоекономічних зв’язках держави постійно збільшувалась. За 1982-1987 рр. її 

товарообіг зріс на 11,2 млрд. крб. Але при цьому республіка не мала права самостійно 

визначати ні асортимент, ні обсяги експорту: робили так, як накаже Союзне керівництво. 

Значну частину продукції республіка змушена була реалізовувати за заниженими, 

згубними для економіки цінами. Наприклад, у 1987 р. лише на експорті харчових продуктів 

Україна втратила 190 млн. крб. Ціни на жири, що поставлялися Кубі, шкірсировину для країн 

Західної Європи, ендокринно-ферментні компоненти і субпродукти, що вивозилися до 

Франції та Німеччини, були значно нижчими від внутрішніх. Це яскравий приклад, коли 

державні політичні цілі суперечать інтересам власної економіки, ставлять її у позицію 

заручництва. 

Були суттєві труднощі під час виробництва й споживання цукру. Україна традиційно 

була найбільш бурякосіючим регіоном СРСР і основним постачальником цукру до союзного 

продовольчого фонду. В 1990 році поставки досягали 80%. У 70-80-ті роки колгоспи й 

радгоспи через фінансові труднощі почали скорочувати посіви технічних культур, у тому 

числі і цукрових буряків, які потребували великих енергетичних затрат. Дефіцит сировини 

почав покриватися поставками з-за кордону. Республіка ж за будь-яку ціну повинна була 

витримувати необхідні обсяги виробництва й поставок. Парадоксальним явищем стало те, 

що, виробляючи щорічно 12-14 млн. т цукру, в Україні у другій половині 80-х років було 

введено систему талонного нормування цього продукту.  

Особливо невигідним для республіки був експортно-імпортний баланс по цукру. 

Тільки в 1987 р., імпортуючи за світовими цінами кубинський цукор-сирець на загальну суму 

1 728 млн. крб., Україна втратила на різниці цін 225 млн. крб. Експортуючи ж його до 

Афганістану та деяких арабських країн не за собівартісною ціною у 84 млн. крб., а за 

світовою – 24 млн. крб., республіка зазнала збитків на 60 млн. крб. [22]. 



Разом із тим мало робилося практичних кроків, щоб вітчизняний продукт, який мав 

хороші властивості, міг вільно конкурувати із зарубіжними аналогами й приносити 

республіці значні прибутки. В 80-ті роки потужності цукрової промисловості значно 

відставали від потреб часу. Із 190 цукрових заводів, що діяли в Україні, 150 були збудовані 

ще до початку ХХ століття [23]. Технологічно й матеріально вони були застарілими, 

продукцію випускали здебільшого неконкурентоспроможну на світовому ринку, що й 

стримувало її експорт. Існувала проблема своєчасної переробки сировини. Навіть доводилося 

підлаштовувати під їхні можливості строки збирання буряків. Вони визначалися “нагорі”, в 

Києві, тому часто були економічно необґрунтованими. 

Проти такої практики не раз виступали керівники районів та областей, які бажали, 

щоб ефективно розвивалося господарство, люди могли одержувати прибутки і ставали 

заможнішими. Згадуваний вище перший секретар Львівського обкому партії В. Добрик у 

листі на ім’я В. Щербицького намагався його переконати про доцільність на Львівщині 

більш пізніх термінів збирання буряків (держава відносила їх на другу половину серпня – 

початок вересня). Збір у другій половині вересня підвищував урожайність культури на 25-30 

ц /га, цукристість – на 0,5-0,7% [24]. Але в практиці прийняття партійними органами 

господарських рішень не було гнучкості та раціонального економічного прагматизму. 

Керівник області отримав відповідь, у якій ішлося, що запроваджувати такі нововведення в 

межах усієї республіки не слід, бо вони поставлять слабкі господарства, що не мали 

достатніх трудових ресурсів і техніки, у скрутне, навіть ризиковане становище, не всі й 

цукрові заводи зможуть переробляти свою продукцію за 130-140 днів.  

Отже, слушні пропозиції, що вносилися ініціативними керівниками, не могли 

втілюватись у життя. На той час усталену практику змінити було неможливо. 

Малоефективна практика взаємозв’язків сільськогосподарських підприємств із переробними 

галузями створювала труднощі у забезпеченні населення м’ясопродуктами. Колгоспи й 

радгоспи вирощували достатню кількість худоби для цих цілей. Держава не створила для них 

вигідних умов щодо її реалізації. Досить у занедбаному стані перебувала матеріально-

технічна база більшості м’ясокомбінатів. Значна їх частина, особливо в районних центрах, 

працювала з перевантаженням. Холодильне обладнання було застарілим і малопотужним, що 

дозволяло у пік діяльності охолодити й заморозити лише 40% продукції, що їм 

пропонувалася. Через це свої поставки худоби господарства могли чітко узгоджувати з 

можливостями переробної промисловості. Як правило, колгоспи й радгоспи намагалися 

реалізувати свій товар узимку, тому в цей період м’ясокомбінати виявлялись не готовими 

реагувати на пропозицію. Багато тварин забивалося з порушенням строків – на третій-п’ятий 

день після надходження. Довго працювати в таких умовах комбінати не могли, і тому вони 



змушені були припиняти прийом. Господарствам же доводилося відшукувати підприємства 

менш завантажені. Через це щороку близько 200 тис. т худоби вивозилося до інших 

областей, в тому числі понад 20 тис. т на відстань 500-600 км. З цих причин втрачалося 

близько 6 тис. т її ваги [25]. 

Крім того, що комбінати марнотратно використовували продукцію колгоспів і 

радгоспів, їх цехи часто випускали неякісний асортимент продукції. Показники виробництва 

м’яса на душу населення часто були нестабільними, змінювались у бік зменшення, 

поступались аналогічним показникам у країнах світу. 

Досить низьким залишався рівень забезпечення населення плодоовочевою 

продукцією. Сільськогосподарські підприємства не відчували економічної невигоди від 

реалізації неякісної продукції. Вони передусім орієнтувались на валові показники, дбали над 

усе про виконання планів поставок. У другій половині 80-х років плодокомбінати Києва 

щорічно одержували близько 70 тис. т нестандартної та бракованої продукції, що становило 

від 15 до 35% загальних надходжень. Але й такий товар розпорядженням уряду часто 

зараховувався до поставок, тому господарствам було навіть вигідно саме таким його 

реалізовувати. Чимало продукції через відсутність на неї споживчого попиту нерідко 

поверталося виробникам і врешті-решт згодовувалось тваринам. Лише в 1988 р. колгоспи, 

радгоспи та реалізаційні підприємства понесли з цих причин 12,7 млн. крб. збитків [26]. 

Проте невдовзі держава списала їх, а відтак закладалися передумови для їхнього повторення. 

Плодоовочева продукція, що надходила з баз у торгівлю, здебільшого була 

нерозфасована, в обмеженому асортименті. Дуже мало плодів та овочів через відсутність 

зберігаючих технологій можна було купувати протягом року. Населення прилаштовувалося 

до таких обставин, застосовуючи давно віджитий на Заході спосіб домашнього 

консервування. Відомо, що в 70-80-ті роки в розвинутих країнах світу було налагоджене 

круглорічне забезпечення споживачів свіжими фруктами й овочами.  

У другій половині 80-х років вітчизняні науковці запропонували сільському 

господарству і торгівельним організаціям високоефективний консервант для овочів і 

фруктів. Протягом 1989 р. його виробництво було налагоджено на Ясиноватському 

коксохімічному комбінаті Донецької області. Однак спроби організувати збереження 

продукції саме за цією технологією наштовхнулися на перешкоди. В газеті “Соціалістична 

індустрія” начальник виробничої дільниці А. Зотов із цього приводу писав: “Запропонували 

свій продукт торгівлі. А вони не хочуть його брати навіть у порядку експерименту. А суть, 

виявляється, в тому, що доведеться негайно переглядати норми відходів продукції, яка 

зберігається” [27]. Десята частина заготовлених овочів і картоплі просто гинула. Щорічні 

втрати на цьому досягали 70 млн. крб. і більше [28, арк. 22].  



Ці факти красномовно свідчать про відсутність у суб’єктів господарювання спільних 

економічних інтересів та неефективне функціонування агропромислового комплексу в 

цілому. Від цього потерпали громадяни. 
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