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Постановка проблеми. Входження до Світової організації 

торгівлі, відкритість економіки, актуалізують питання про необхідність 

забезпечення продовольчої безпеки країни. Державі важливо в таких 

умовах підтримати вітчизняних виробників продуктів харчування, 

вітчизняних постачальників харчової сировини, забезпечити їх 

конкурентоспроможність шляхом різних механізмів підтримки та 

стимулювання, що сприятиме зниженню імпорту продовольства, 

забезпечення внутрішнього ринку і експорту продовольчих товарів з 

заняттям певної ніші на світових ринках. У зв'язку з цим гостро постає 

питання про продовольчу самозабезпеченність. 

Основні матеріали дослідження. Харчова промисловість одна з 

галузей, що забезпечує заготівлю, транспортування, зберігання, 

переробку сільськогосподарської сировини, реалізацію кінцевого 

продукту.  

Головною метою є максимізація задоволення потреб суспільства в 

продуктах харчування, які відповідають сучасним вимогам якості і 

безпеки продукції.  

В основі якісних зрушень в харчовій промисловості лежить 

створення нових інноваційних продовольчих товарів, повинні 

використовуватися нові види сировини, нові технології) [1].  

Особливу увагу необхідно приділити інновацій, спрямованих на 

розробку наукових основ організації наскрізних аграрно-харчових 

технологій. Також важливі наукові дослідження фізичної та біологічної 

хімії, нанотехнології, мікробіології, ферментології) [2]. 

Інноваційний процес створення нових форм харчових продуктів, 

виходячи з розробок вітчизняних вчених може йти в трьох напрямках:  

- виключення зі складу продукту будь-якого небажаного 

компонента; 

- збагачення продукту необхідним компонентом профілактичного 

або лікувальної дії (вітаміни, мікроелементи); 

- заміна складу, при якому замість одного вилученого компонента 

вводиться інший аналогічний, що володіє потрібними або корисними 

властивостями [3]. 



Важливо і необхідно створювати комбіновані продукти з 

підібраним сировинним складом, що включає в різних поєднаннях 

м'ясна, молочна і рослинна сировина [4]. 

Також важливо продумати питання кооперації та інтеграції в 

харчовій промисловості. Що передбачає управління інноваційним 

процесом в харчовій промисловості: 

• проведення досліджень і розробок, що забезпечують глибоку 

переробку сировини і отримання інноваційної продовольчої продукції; 

• розробка сучасних ресурсозберігаючих методів і технологій при 

виробництві продуктів харчування; 

• розробка високоефективних технологій безпечних продуктів 

загального, спеціального і дитячого харчування;  

• розробка технологій функціональних продуктів харчування з 

метаболічно адекватним складом, що сприяє підвищенню ефективності 

лікувань патологій; 

• розробка наукових основ і виробничих способів екологізації 

харчової галузі з метою зниження техногенного впливу на навколишнє 

середовище. 

Перспективними напрямками є:  

- виробництво продуктів дієтичного харчування; лікувально-

оздоровчих продуктів які не містять ГМО; консервованих продуктів з 

ягід і грибів (джеми, варення, компоти, маринади та ін.); обробіток 

зернових культур і гречки; виробництво замороженої овочевої 

продукції; 

- виробництво продукції та переробка зерна: зокрема біоетанол, 

клейковину, крохмаль, кормові дріжджі.  

- виробництво льняної, сафлорової і ріпакової олії.  

Висновки. Таким чином, інновації і грамотне управління 

інноваційним процесом дозволить модернізувати і диверсифікувати 

виробництва в харчовій промисловості, підвищити 

конкурентоспроможність харчових продуктів і розширити ринок їх 

збуту, сформувати сприятливі інституціональні умови розвитку галузі, 

скоординувати підготовку наукових кадрів і фахівців у цій галузі, 

здійснити їх підготовку і перепідготовку, розробити і застосовувати 

інтенсивні технології з виробництва продовольчих продуктів, 

забезпечити інтеграцію і кооперацію галузей і виробництв. 
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