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Вступ. Україна має харчову промисловість, яка в основному задовольняє 

внутрішній попит на продовольство та має вагому роль в експортному потенціалі 

країни. Однак її технологічний розвиток суттєво відстає від розвинених країн. 

Матеріали і методи. У дослідженні були використані наукові методи  

планування діяльності підприємств харчової промисловості. Інформаційною 
частиною дослідження виступають роботи вітчизняних і зарубіжних вчених, 

статистичні матеріали.  

Результати. Харчова промисловість є однією з основних галузей, що 

забезпечила стабілізацію економічного розвитку України.  

Діяльність підприємств харчової галузі має позитивний вплив на низку 

соціально-економічних параметрів розвитку країни.  

По-перше, харчова промисловість спрямована на задоволення основних потреб 

людини, необхідних для її життєдіяльності  – потреб у харчуванні. Розвиток харчової 

промисловості безпосередньо пов’язано з необхідністю подолання голоду та 

поліпшення здоров’я населення. Особливо це має важливе значення для України, яка 

характеризується низькими доходами населення, де витрати на харчування 

перевищують 50% бюджету домогосподарств [1, с. 141]. Продукція вітчизняних 
підприємств харчової промисловості дає можливість при прийнятних цінах 

задовольнити базові потреби населення. 

По-друге, галузь є надзвичайно важливою для діяльності малого і середнього 

бізнесу. Виробництво харчових продуктів не є капіталомістким видом діяльності. 

Для забезпечення ефективності господарювання ефект масштабу не відіграє 

особливої ролі, тому тут переважають малі та середні підприємства.  

По-третє, харчова промисловість є трудомісткою галуззю, що створює значну 

кількість робочих місць, тому робить вагомий внесок у забезпечення зайнятості 

населення. 

По-четверте, харчова промисловість не є надмірно енергозатратною та не 

створює значного негативного впливу на навколишнє середовище. 
По-п’яте, харчова промисловість здатна створювати значний обсяг доданої 

вартості, що є надзвичайно актуальним завданням України з метою збільшення 

обсягу ВВП та більш ефективної участі у міжнародному розподілі праці. Україна має 

переважно сировинний експорт товарів, однак найбільші зиски від інтеграції у 

світову економіку мають країни зі значною доданою вартістю товарів. 

Висновки. Харчова промисловість протягом усього періоду незалежності 

відігравала і продовжує відігравати надзвичайно важливу роль в економіці України. 

В кризові періоди вона виконувала стабілізаційну роль у розвитку господарського 

комплексу та підтримці добробуту населення. 
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