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РецензIЇ

СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ І НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ

Страшинська Л.В. Стратегія розвитку продовольчого ринку в Україні / 

За ред. Б.М. Данилишина. – К.: Профі, 2008. – 532 с.

Забезпечення функціонування ринко-
вого економічного механізму в Украї-

ні поряд з іншими важливими макроеконо-
мічними заходами потребує розбудови на-
ціонального продовольчого ринку. Зі стра-
тегічного погляду це гарантує продовольчу 
безпеку, яку в сучасній економічній теорії 
розглядають як важливий складник еко-
номічної безпеки країни в цілому. Важли-
вою умовою продовольчої безпеки країни 
є задоволення переважної частини потреб 
споживачів у продуктах харчування націо-
нального виробництва.

Країни колишнього Радянського Союзу 
намагаються розв’язати проблеми форму-
вання власних національних продовольчих 
ринків, накопичуючи при цьому певний до-
свід. Тому сьогодні існують різні підходи до 
організації продовольчого ринку постсоці-
алістичних країн. Завдання полягає в тому, 
щоб відповідно до специфіки економічно-
го розвитку України обрати найбільш при-
йнятний із них, який би забезпечував най-
більшу ефективність розвитку вітчизняно-
го ринку продовольства.

Розглядаючи будь-який суб’єкт продо-
вольчого ринку як економічну систему, до-
цільно опрацювати методологічні підходи 
до моделювання стратегії його розвитку в 
цілому. Слід зазначити, що на діяльність 
суб’єктів господарювання впливає без ліч 

чинників зовнішнього середовища. Зде-
більшого це руйнівний вплив, що спричи-
нює непередбачувані негативні наслідки. 
Тому виникає потреба проведення функ-
ціонального аналізу діяльності суб’єктів 
продовольчого ринку та вибору альтерна-
тивної стратегії їхнього розвитку, реаліза-
ції обраної моделі стратегічної поведінки 
або ж декомпонування їхніх окремих еле-
ментів і забезпечення контролінгу. Саме 
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дослідженню цих актуальних питань при-
свячена монографія Л.В. Страшинської 
«Стра тегія розвитку продовольчого ринку 
в Україні».

Зважаючи на логічну послідовність та 
системну довершеність її структури, мате-
ріали монографії можна схарактеризува-
ти як такі, що містять наукову новизну, яка 
включає розроблені теоретичні та методо-
логічні підходи до розв’язання проблеми 
стратегічного розвитку продовольчого рин-
ку. У контексті сказаного слід відзначити 
такі наукові положення й методологічні за-
сади: 

— запропоновано трактування економіч-
ної стратегії як ділової концепції суб’єкта 
господарювання на певну стратегічну пер-
спективу, що представлена у вигляді довго-
строкової програми дій, які спроможні реа-
лізувати цю концепцію та забезпечити кон-
курентні переваги в досягненні цілей;

— уперше здійснено системну класифі-
кацію основних стратегій поведінки су б’єк-
та господарювання на ринку;

— підготовано методичні основи для 
процесу розроблення і реалізації конку-
рентних стратегій;

— висвітлено концептуальні засади 
уп равління стратегічним розвитком про-
довольчого ринку як сукупності заходів 
та інструментів, спрямованих на одночас-
не досягнення забезпечення нагальних по-
треб споживачів у якісних товарах першої 
необхідності, раціонального використання 
наявних ресурсів та прискорення адапта-
ції вітчизняних товаровиробників до умов 
розвитку в світовому економічному про-
сторі;

— системно проаналізовано сучасний 
стан розвитку найбільш традиційних для 
України продовольчих ринків з урахуван-
ням основних тенденцій розвитку світової 
агропродовольчої системи в цілому; 

— науково обґрунтовано методологію 
управління стратегічним розвитком про-
до вольчого ринку на основі пропозиції 
вдосконалення міжгалузевих зв’язків між 
су б’єктами продовольчого ринку, приско-
рення нарощування експортного потенціа-
лу, а також ефективної реалізації продук-
ції на основі маркетингу.

Особливу увагу в монографії приділено 
питанню необхідності забезпечення дієвої 
державної підтримки вітчизняних товаро-
виробників як запоруки ефективного роз-
витку продовольчого ринку для виконан-
ня його важливих функцій. 

Позитивно оцінюючи роботу, її теоре-
тичні положення та практичну спрямова-
ність, висловимо деякі зауваження. Де-
тально схарактеризувавши вдосконалення 
нормативної бази, автор не звернула уваги 
на економічно-правові аспекти регулюван-
ня продовольчого ринку. Крім того, потре-
бує глибшого висвітлення маркетинговий 
складник стратегічного розвитку продо-
вольчого ринку, а саме формування віт-
чизняних брендів, оцінення привабливо сті 
міжнародних ринків та способи просуван-
ня продукції на зовнішніх ринках вітчиз-
няними товаровиробниками тощо.  

Підсумовуючи, зазначимо, що дослі-
дження ґрунтується на великому обся-
зі опрацьованої інформації, змістовне, має 
наукову та практичну цінність. Окреслені 
стратегічні аспекти розбудови національ-
ного продовольчого ринку, відображені в 
цьому дослідженні, будуть корисними для 
тих, хто працює у сфері науки і практики 
управління АПК, а також загалом для всіх, 
хто цікавиться сучасними проблемами роз-
витку продовольчого ринку в Україні. 
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