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ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ 

ПРОМИСЛОВОСТІ ГОРОХІВСЬКОГО ГОСПОДАРСЬКОГО 
КОМПЛЕКСУ 

 
Реформування економіки України супроводжується трансформа-

ційними змінами в системі господарського комплексу як району, так і 
країни в цілому. Дослідження сучасного стану та проблем розвитку 
промисловості перебувають у центрі уваги економістів і географів Волині. 
Так, у роботах А. Г. Потапової подано детальну характеристику природно-
ресурсного потенціалу Волинської області. У публікаціях Л. О. Маковецької, 
І. П. Мандрик проаналізовано розвиток окремих галузей промисловості 
регіону. 

Горохівський район один із 16 районів Волинської області. 
Вторинний сектор економіки району включає галузі, що створюють 
закінчений готовий до споживання продукт, до нього належать будівництво 
та виробництво готової продукції. 

Вторинний сектор переважно використовує в якості вихідного 
матеріалу продукт первинного сектора і виробляє на основі цієї сировини 
свій продукт, призначений для споживання, продажу або використання в 
інших галузях.  

У Горохівському районі вторинний сектор представлений галузями 
легкої, харчової, будівельної та лісової промисловості. Харчова 
промисловість залишається його ключовою галуззю, забезпечуючи 55 % 
об’єму промислового виробництва, легка – 28 %, будівельна – 10 %,  
лісова – 7 % [2]. 

У Горохові діють такі державні підприємства: «Горохівське 
лісомисливське господарство» (продукція лісозаготівель). Серед приватних 
підприємств діють «Вікторія Голд» (виробництво дитячих колясок), «Люкс» 
(виробництво цегли), «Сонішка» (виробництво хліба та хлібобулочних 
виробів), «Злагода» (виробництво ковбасних виробів, виробництво, 
переробка та реалізація сільськогосподарської продукції). «Рачинм’яспром» 
(виробництво м’ясної продукції) розміщене у селі Рачин. 

У Берестечку – селянське (фермерське господарство) «Берест» 
(виробництво повидла), цукровий завод, товариство з обмеженою 
відповідальністю «Апетит» (виробництво ковбасних виробів, свинини 
сушеної, солоної чи копченої) [2].  

Зазначені територіальні диспропорції у розміщенні промисловості 
пояснюються як диференціацією природних ресурсів, так і соціально-
економічними чинниками. 

Промислові підприємства району за 12 місяців 2015 року реалізували 
продукції в діючих цінах на суму 115 млн. 671 тис. грн., що складає 56,3 
відсотка до відповідного показника у 2014 році. Зниження об’єму реалізації 
продукції відбулося в основному за рахунок суттєвого зменшення 
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виробництва на ПП «Рачинм’ясопром» (на 56,6 %). до відповідного 
періоду 2014 року) та на ПП «Вікторія ГОЛД» (на 13,2 %). Горохівський 
цукровий завод вже третій рік поспіль не здійснює переробку цукрової 
сировини [1, с. 259]. 

Сім промислових підприємств району, моніторинг виробництва яких 
здійснює відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, 
виробили 86 тонн м’ясних продуктів, 1988 тонн комбікормів, 1631 тонну 
молока та кисло-молочних продуктів, 1485 штук дитячих колясок, 37 тонн 
сиру свіжого неферментованого, 93 тонни олії соєвої, нерафінованої, 630 
тонн макухи від переробки олії соєвої нерафінованої, 315 штук комплектів 
дитячої білизни, 335 тонн виробів столярних та конструкцій будівельних з 
деревини, 3120 тис. шт. цегли керамічної невогнетривкої, будівельної [2]. 

Підприємства району виконали будівельні роботи на суму 7,1 млн. 
грн. Майже всі роботи виконані на спорудженні будівель. Нове 
будівництво, реконструкція та технічне переозброєння становили 72,1 % 
загального обсягу будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 
відповідно 12,9 % і 15,0 % [1, с. 155]. 

За січень-вересень підприємства району експортували товарів на 
4 млн. 387,4 тис. дол. США, імпортували – на 357,5 тис. дол. США. 
Порівняно з відповідним періодом 2014р. експортно-імпортні операції 
зменшились відповідно в 3,1 та в 1,5 рази [1, с. 182–183].  

Станом на 1 січня 2016 року в у Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців в районі зареєстровано 
1644 фізичних осіб-підприємців та 350 юридичних осіб – суб’єктів 
підприємницької діяльності. У 2015 році зареєстровано 142 нових суб’єктів 
господарювання: 23 юридичних та 119 фізичних осіб [1, с. 59]. 

В цілому по району здійснюють виробничу діяльність 132 фермерських 
господарств. Це найбільша кількість серед районів області. Ними 
використовується 9404 га сільськогосподарських угідь [1, с. 63]. 

Щодо фізичних осіб, то тут спостерігається негативна динаміка 
кількості СПД – протягом року зареєстровано 119, припинена діяльність 
139 підприємців [1, с. 90]. 

Зазначені особливості галузевої і територіальної структури 
промисловості свідчать про низький рівень ефективності промислового 
виробництва, що обумовлює необхідність визначення пріоритетів розвитку 
та структурних змін, зменшення територіальних диспропорцій у 
функціонуванні промисловості. 

Отож, проведений аналіз основних показників розвитку промисловості 
свідчать про те, що ця галузь потребує значного удосконалення та доповнення. 
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