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У статті досліджено методичні аспекти 
оцінки конкурентних переваг виробників 
сільськогосподарської продукції на світовому 
ринку. Зокрема, приділено увагу розгляду 
класичних методів оцінки конкурентних 
переваг підприємства. Також, надано автор-
ську методику оцінки конкурентних переваг 
досліджуваних суб’єктів. 
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В статье исследованы методические 
аспекты оценки конкурентных пре-
имуществ производителей сельскохозяй-
ственной продукции на мировом рынке. 
В частности, уделено внимание рассмо-
трению классических методов оценки кон-
курентных преимуществ предприятия. 
Также, предоставлено авторскую мето-

дику оценки конкурентных преимуществ 
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In the article the methodological aspects of 
evaluation of the competitive advantages of 
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particular,  paid attention review to classical 
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assessing the competitive advantages of inves-
tigated subjects.
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Постановка проблеми. Дослідження теоре-
тичних та методологічних засад формування кон-
курентних переваг підприємства дало змогу зро-
бити висновок, що ефективна реалізація та, тим 
паче, стійкість сформованої конкурентної пере-
ваги визначається, в тому числі, і якістю оцінки 
нової конкурентної переваги на етапі формування 
та на етапі впровадження. Саме тому, проблема 
оцінки конкурентних переваг є однією з визна-
чальних в практичній діяльності підприємства, 
особливо в умовах його функціонування на світо-
вому ринку. Стосується дане питання і виробників 
сільськогосподарської продукції.

аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питання присвячені розгляду особливостей оцінки 
конкурентних переваг суб’єктів різних рівнів роз-
глядаються в працях вітчизняних та іноземних 
науковців, в тому числі О.Ю Дубікової, М. Портера, 
Р.А. Фатхутдинова, Л.Н. Чайнікової, А.Ю. Юда-
нова, А.І. Піддубної та ін. Особливості форму-
вання та оцінки конкурентних переваг в аграрному 
секторі досліджували К.В. Діхтяренко, О.В. Митяй, 
Н.А. Стельмащук, М.А. Терещенко, Л. Целикова 
та ін. Разом з тим, проблеми оцінки конкурентних 
переваг виробників сільськогосподарської про-
дукції на світовому ринку потребують подальшого 
дослідження з огляду на динаміку розвитку торго-
вих процесів в світовому сільському господарстві. 

формулювання цілей статті. Метою роботи 
є дослідження існуючих підходів до оцінки конку-
рентних переваг підприємства та обґрунтування 
власної позиції щодо особливостей оцінки кон-
курентних переваг виробників сільськогосподар-
ської продукції на світовому ринку.

виклад основного матеріалу. Встановлено 
існування значної кількості методичних підходів 
до оцінки конкурентних переваг підприємства. 
При чому, дані підходи акцентують свою увагу на 
різних аспектах діяльності підприємства: оцінка 
на основі внутрішніх факторів діяльності, оцінка 
на основі зовнішніх факторів діяльності, оцінка на 
основі конкурентоспроможності продукції, оцінка 
на основі конкурентного потенціалу та ін. Зазна-
чені підходи варіюються залежно від рівня роз-
витку країни походження науковця, що сформу-
вав підхід; залежно від часу та типу економічної 
системи в якій працював науковець; залежно від 
того, для яких підприємств розроблювався даний 
підхід (галузь, розмір); залежно від вимог спожи-
вачів до продукції в конкретний період розвитку 
суспільства та ін. Разом з тим, на думку Б. Карло, 
М. Мескон, М. Альберт та Ф. Ходоурі, практично 
всі із існуючих методів мають досить загальний 
і теоретичний характер. Саме тому проблема 
пошуку оптимальної для використання виробни-
ками сільськогосподарської продукції методики 
оцінки конкурентних переваг на світовому ринку 
є актуальною.

Серед класичних методів оцінки конкурентних 
переваг підприємства, що є загальними та не вра-
ховують особливості діяльності підприємства, але 
показали свою життєздатність на практиці, слід 
виділити модель Портера, PEST-аналіз, STEP-
аналіз, GETS-аналіз, модель БКГ, модель «Мак-
Кінсі», фінансово-економічний метод, метод мар-
жинального аналізу, SWOT-аналіз, метод PIMS, 
бенчмаркінг, метод картування стратегічних груп, 
квантовий вимір досягнень, метод LOTS, метод 
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експертного оцінювання, метод збалансованої 
системи показників, «Бортове табло» та ін. 

Дослідження методичних підходів до оцінки 
конкурентних переваг підприємств, що здійсню-
ють сільськогосподарську діяльність дало змогу 
визначити, що основними етапами оцінки є: оцінка 
зовнішнього середовища підприємства, оцінка 
внутрішнього середовища підприємства, оцінка 
конкурентоспроможності продукції виробленої під-
приємством, оцінка конкурентної позиції підпри-
ємства. 

Вважаємо, що для якісної оцінки конку-
рентних переваг виробників сільськогосподар-
ської продукції на світовому ринку доцільно: 
по-перше, застосовувати декілька класичних 
методів оцінки; по-друге, акцентувати увагу на 
специфічних методах, при застосуванні яких 
можна врахувати особливості сільськогосподар-
ської діяльності та особливості функціонування 
світового ринку.

На нашу думку, оцінка конкурентних переваг 
виробників сільськогосподарської продукції на 
світовому ринку повинна проводитися на мега-, 
макро-, мезо- та макрорівні. Разом з тим, вияв-
лено, що наразі не існує загальновизнаної сис-
теми показників оцінки суб’єктів господарювання 
різних рівнів. Адже, ті системи показників, які 
виокремлюють окремі фахівці є лише їх експерт-
ним уявленням, що базується на досвіді та цілях 
дослідження. Враховуючи зазначене, пропонуємо 
авторську версію методики оцінки конкурентних 
переваг виробників сільськогосподарської продук-
ції на світовому ринку. 

1. Оцінка конкурентних переваг країни на світо-
вому ринку сільськогосподарської продукції:

- оцінка міжнародної конкурентоспроможності 
країни (Індекс глобальної конкурентоспромож-
ності, Індекс легкості ведення бізнесу, Індекс роз-
витку людського потенціалу, Індекс економічної 
свободи); 

- оцінка позиції країни на світовому ринку сіль-
ськогосподарської продукції (зовнішня торгівля 
сільськогосподарською продукцією, зовнішньое-
кономічна політика, державна аграрна політика, 
міжнародна співпраця);

- оцінка інвестиційно-інноваціної активності 
країни (інвестиційна привабливість, розвиток іно-
земного інвестування, державна науково-техніч-
ної та інноваційна політика, розвиток інноваційної 
інфраструктури).

2. Аналіз конкурентоспроможності сільського 
господарства країни: 

- оцінка місця галузі в економіці країни (валова 
продукція сільського господарства, зайнятість, 
інвестиційна привабливість, матеріально-технічне 
забезпечення);

- оцінка ступеню інноваційності галузі (витрати, 
інноваційні проекти, інфраструктурно-логістичне 
забезпечення інноваційної діяльності);

- оцінка економічного потенціалу галузі (вироб-
ничо-господарський елемент потенціалу, ресурс-
ний елемент потенціалу, підприємницький еле-
мент потенціалу).

3. Оцінка конкурентних переваг регіону на наці-
ональному та світовому ринках сільськогосподар-
ської продукції: 

- оцінка ресурсозабезпеченості (земельні 
ресурси, трудові ресурси, фінансові ресурси);

- оцінка інфраструктурного забезпечення (логіс-
тична інфраструктура, інфраструктура товарного 
ринку, інноваційна інфраструктура);

- оцінка інвестиційного та підприємницького 
клімату (соціально-економічний розвиток регіону, 
інвестиційний клімат, підприємницьке середовище).

4. Оцінка конкурентних переваг виробника 
сільськогосподарської продукції на внутрішньому 
та світовому ринку: 

- оцінка конкурентоспроможності продукції 
(якість, ціна, маркетинговий елемент конкуренто-
спроможності);

- оцінка виробничо-господарської діяльності 
(система управління, виробництво, зовнішньоеко-
номічна діяльність, ефективність діяльності);

- оцінка ресурсного потенціалу (земельні 
ресурси, фінансові ресурси, матеріально-технічне 
забезпечення, трудові ресурси).

5. Визначення рівня конкурентних переваг 
виробників сільськогосподарської продукції на сві-
товому ринку.

6. Оцінка відставань на мега-, макро-, мезо-, 
макрорівні.

7. Прийняття рішення про розробку, запрова-
дження нових конкурентних переваг та посилення 
існуючих.

Отже, оцінка конкурентних переваг країни на 
світовому ринку сільськогосподарської продукції 
включає в себе, в першу чергу, загальну оцінку 
розвитку країни, починаючи від визначення рівня її 
конкурентоспроможності міжнародними організа-
ціями і установами, та закінчуючи розвитком інвес-
тиційної та інновацій діяльності в країні. Звичайно 
всі наведені показники, є лише коротким описом 
розвитку країни, але на наш погляд, вони є визна-
чальними при оцінці її конкурентних переваг.

Попередньо встановлено, що сільське госпо-
дарство в Україні є бюджетоутворюючою галуззю. 
Разом з тим, конкурентоспроможність галузі 
визначається не лише її вкладом у валовий вну-
трішній продукт, а і низкою інших чинників, серед 
яких: рівень державної підтримки, інвестиційна 
привабливість, ресурсозабезпеченість, інновацій-
ність та ін. 

Вважаємо, що рівень конкурентних переваг 
досліджуваних суб’єктів напряму залежить від їх 
місце розташування. Від так, необхідним є оцінка 
конкурентних переваг регіону на національному 
та світовому ринках сільськогосподарської про-
дукції. Отже, для визначення конкурентних 
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переваг виробників сільськогосподарської про-
дукції на світовому ринку доцільно проаналізу-
вати не лише загальні показники соціально-еко-
номічного розвитку регіону, в якому розташовані 
підприємства, а і ресурсозабезпеченість даного 
регіону, його інфраструктуру, інвестиційний та 
підприємницький клімат.

При оцінці конкурентних переваг самого 
суб’єкта господарської діяльності слід окрему 
увагу звернути на його виробничо-господарську 
діяльність, ресурсний потенціал та конкуренто-
спроможність продукції. Вважаємо, що лише ті 
виробники сільськогосподарської продукції, що 
є конкурентоспроможними на національному 
ринку мають шанси здобути стійкі конкурентні 
переваги і на світовому ринку сільськогосподар-
ської продукції.

Таким чином, дослідивши основні фактори 
конкурентоспроможності та конкурентних пере-
ваг країни, галузі, регіону і самого підприємства 
можна достовірно визначити рівень конкурентних 
переваг виробників сільськогосподарської продук-
ції на світовому ринку. Разом з тим, для обґрунту-
вання заходів направлених на посилення існуючих 
конкурентних переваг досліджуваних підприємств 
та розробку і ефективне впровадження нових кон-
курентних переваг, необхідним є виявлення не 
лише позитивних сторін діяльності, а і параметри 
відставань від найбільших конкурентів. Від так, 
п’ятим етапом авторської методики є оцінка від-
ставань на мега-, макро-, мезо-, макрорівні. Дана 
оцінка повинна проводитися методом порівняння 
та зіставлення власних конкурентних переваг з 
показниками функціонування конкурентів

Варто зазначити, що при розробці даної мето-
дики ми підтримуємо думку тих авторів, які напо-
лягають на тому, що якісна оцінка конкурентних 
переваг суб’єкта лежить в основі аналізу його кон-
курентоспроможності, але виявлення лише кон-
курентних переваг не дає змоги повністю оцінити 
суб’єкта, для цього необхідно виявити ще й його 
відставання від конкурентів. 

Вважаємо, що основною метою проведеного 
аналізу є обґрунтування заходів направлених 
на посилення існуючих конкурентних переваг та 
визначення напрямів розробки, ефективного впро-
вадження та підтримки нових конкурентних пере-
ваг виробників сільськогосподарської продукції на 
світовому ринку. 

висновки з матеріалу дослідження. Отже, 
вивчення існуючих теоретичних, методичних та 
методологічних напрацювань дозволило нам 
розробити власну методику оцінки конкурентних 
переваг виробників сільськогосподарської про-
дукції на світовому ринку з виокремленням, ета-
пів даного процесу та основних груп показників 
оцінки. Крім того, встановлено, що результатом 
запропонованої методики є не стільки, і не тільки, 
виявлення рівня конкурентних переваг досліджу-

ваних суб’єктів, скільки можливість розробки за 
результатами оцінки конкретних практичних захо-
дів направлених на посилення існуючих та роз-
робку і впровадження нових конкурентних пере-
ваг виробників сільськогосподарської продукції 
на світовому ринку.
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