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бенчмаркінг як ефективна технОлОгія  
ствОрення кОнкурентних переваг підприємств україни

яременко л.м., пономаренко я.а.
двнз «Переяслав-хмельницький державний педагогічний університет

імені григорія сковороди»

в даній статті висвітлена сутність бенчмаркінгу як ефективної технології створення конкурентоспромож-
ності підприємства. розглянуті напрямки застосування бенчмаркінгу. визначений стандартний процес 
бенчмаркінгу для створення конкурентних переваг підприємств будь-якої галузі. Проаналізовано пере-
ваги та недоліки застосування бенчмаркінгу для підприємств україни.
ключові слова: бенчмаркінг, підприємство, ефективна технологія, конкурентні переваги, конкуренто-
спроможність.

Постановка проблеми дослідження. 
в умовах ринкових відносин, що харак-

теризуються підвищеною нестабільністю, по-
силенням конкуренції на ринках, результатив-
ність є важливим показником такої динамічної 
системи, як підприємство і проявляється в ре-
зультаті взаємодії бізнес-процесів між собою, 
а також взаємодії підприємства з зовнішнім 
середовищем. 

одним з ефективних і визнаних останнім ча-
сом інструментів вдосконалення бізнес-проце-
сів, а саме вдосконалення конкурентних переваг 
є бенчмаркінг. Мова йде про формування нових 
процесів всередині організації, що не належать до 
основних або допоміжних, здійснюючи які спів-
робітники компанії створюють більш досконалі 
способи ведення бізнесу, що дозволяють повніше 
задовольняти запити зовнішніх і внутрішніх спо-
живачів, ефективніше використовувати ресурси, 
посилюючи власну конкурентоспроможність.

аналіз останніх досліджень. в загальнодос-
тупному вигляді теоретичні основи бенчмаркінгу 
як цілісної системи були закладені в працях про-
відних фахівців з управління якістю е. демін-
га, Ф. Кросбі, К. ісікави. теоретичні основи щодо 
використання бенчмаркінгу розглянуті в роботах 
в. аренкова, г. Багієва, П. Баума, о. гордона, 
П. дойля, р. Кемпа, е. Михайлової, Ю. соловйо-
вої, в. Щегорцова та ін.

пошук раніше не вирішених питань на-
прямку дослідження. досягнення стратегічної 
стійкості, підвищення конкурентоспроможності 
підприємств входить в сферу найважливіших 
стратегічних пріоритетів економічної політики 
держави. актуальність проблеми посилюється 
наростаючими тенденціями до глобалізації світо-
вої економіки і вступом україни до світової ор-
ганізації торгівлі (сот), що, в свою чергу, диктує 
необхідність пошуку нових інструментів форму-
вання стійкої конкурентоспроможності вітчизня-
них підприємств на стратегічну перспективу. 

метою наукового дослідження є поглиблен-
ня вивчення теоретичних аспектів бенчмаркінгу 
та обґрунтування науково-методичних положень 
щодо доцільності його використання в конку-
рентній діяльності підприємств україни.

викладення основного матеріалу. Конкурен-
тоспроможність підприємства – це його перевага 
по відношенню до інших підприємств даної галу-
зі всередині країни і за її межами [6, c. 89].

в ринкових умовах жорстка конкуренція стала 
нормою, тому підприємства і організації, що за-
ймаються однорідною діяльністю, випускають од-
нотипні товари і послуги, намагаються обійти кон-
курента, знаходячи все нові й нові кошти. дуже 
часто конкурентна боротьба виходить за рамки 
етики бізнесу. «легальним» ж засобом було і за-
лишається нарощування конкурентних переваг.

Конкурентна перевага – це система, що во-
лодіє якою-небудь ексклюзивною цінністю, що 
дає їй перевагу над конкурентами в економіч-
ній, технічній і організаційній сферах діяльності, 
можливість більш ефективно розпоряджатися 
наявними ресурсами [1, c. 38].

ж. ламбен дає наступне визначення конку-
рентної переваги, «це ті характеристики, власти-
вості товару або марки, які створюють для фірми 
певну перевагу над своїми прямими конкурента-
ми. ці характеристики (атрибути) можуть бути 
самими різними і відноситися як до самого това-
ру (базової послуги), так і до додаткових послуг, 
що супроводжують базову, до форм виробництва, 
збуту або продажу, специфічним для фірми або 
товару» [6, c. 128]. 

стійка конкурентна перевага – це довгостроко-
ва вигода від здійснення унікальної стратегії, спря-
мованої на створення цінності, яка в той же час 
не застосовується ні існуючими, ні потенційними 
конкурентами і вигоди від використання якої не 
можуть бути скопійовані. значно більш стійкими 
є конкурентні переваги очевидні та «високого по-
рядку», які дозволять не тільки підвищити рівень 
конкурентоспроможності підприємства, а й забез-
печити можливість довгострокового збереження 
досягнутих позицій. саме завдяки бенчмаркінгу 
підприємство може створити очевидні тривалі кон-
курентні переваги «високого порядку» [2].

останній кілька років бенчмаркінг входить 
в трійку самих поширених методів управління 
бізнесом і вивчення конкурентів у великих між-
народних компанія. в українській практиці бенч-
маркінг поки що не здобув належної довіри і досі 
часто асоціюється з методами бізнес-розвідки 
та промислового шпигунства, що являє собою 
застаріле і помилкове його розуміння. доцільно 
детально розібратися в понятті бенчмаркінг, його 
основних складових, а також його ролі в поси-
ленні конкурентних переваг компанії.

термін «бенчмаркінг» – це англомовне сло-
во, як і багато сучасних слів, що відносяться до 
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бізнесу і економіки, не звичне для пересічного 
українця і відносно недавно почало вживатися 
в україні. воно не має дослівного перекладу на 
українську мову [11]. 

в сучасних умовах поняття бенчмаркінг стало 
більш багатогранним і змістовним. у ньому зна-
ходить відображення безліч аспектів діяльності 
компанії, яка має намір поліпшити свій бізнес, 
спираючись на творче сприйняття вдалого досві-
ду інших фірм. 

найбільш повно відображає суть бенчмаркін-
гу є визначення Ф. Котлера, який розкриває роз-
глянуте поняття як «процес порівняння продуктів 
і процесів компанії з такими ж як у конкурентів 
або провідних фірм в інших галузях з метою по-
шуку способів поліпшення якості роботи» [7, c. 121].

Бенчмаркінг є найчастіше систематичною ді-
яльністю, що має на меті пошук, оцінку шляхів 
вирішення поставлених завдань, навчання на 
найкращих прикладах, причому це ніколи не 
прив’язується до розміру, галузі бізнесу або гео-
графічного положення. на сьогоднішній день на-
копичилася величезна кількість трактувань по-
няття бенчмаркінгу.

Бенчмаркінг – це мистецтво знаходження або 
виявлення того, що інші роблять краще за всіх, 
з подальшим вивченням, удосконаленням і за-
стосуванням чужих методів роботи [4, c. 71]. 

сучасний менеджмент розглядає бенчмаркінг 
як систематичну діяльність, спрямовану на по-
шук, оцінку, адаптацію та використання кращих 
практик ведення бізнесу, незалежно від галузі, 
в якій діє компанія. за кордоном даний метод 
є порівняно новим напрямком розвитку і вдоско-
налення бізнесу [5, c. 7-10]. 

деякі науковці вважають, що бенчмаркінг – 
це продукт послідовного розвитку концепції кон-
курентоспроможності, інші кажуть, що бенчмар-
кінг є мобільним алгоритмом поліпшення якості, 
інші ж зараховують його до екзотичних новинок 
як результат японської бізнес-практики. 

Проте всі сходяться або більш-менш згодні 
з визначенням, що бенчмаркінг – це процес по-
шуку, визначення і вивчення найкращих з відо-
мих методів керівництва та ведення бізнесу.

аналіз різноманітних і розбіжних визначень 
бенчмаркінгу дозволяє стверджувати, що ми ма-
ємо справу з розвиваючими в часі процесами, які 
складають частину управлінської діяльності на 
підприємстві.

дуже часто в літературі змішуються понят-
тя конкурентний аналіз і бенчмаркінг, який роз-
глядається як складова частина конкурентного 
аналізу. Подібна позиція, відображаючи певний 
етап у розвитку бенчмаркінгу, на нашу думку, 
надмірно спрощує і звужує завдання останнього 
на сучасному етапі.

з часом бенчмаркінг перетворився в регу-
лярну і різноманітну діяльність спрямовану на 
вдосконалення різних аспектів бізнесу на основі 
виявлення та аналізу кращих практик не тільки 
конкурентів, але і компаній інших галузей. на 
перше місце в сучасних умовах виходить творча, 
творча сторона бенчмаркінгу, заснована на регу-
лярному моніторингу кращих ідей і результатів, 
в тому числі в межах багатонаціональних ком-
паній, з метою їх адаптації та розвитку власних 
конкурентних переваг.

Процедура бенчмаркінгу дозволяють, з одно-
го боку, об’єктивно оцінити власні цілі, завдання 
та плани підприємства, а з іншого – порівняти 
показники своєї роботи з параметрами діяльнос-
ті інших підприємств, щоб оцінити рівень її кон-
курентоспроможності [3, c. 99-103].

актуальним завданням бенчмаркінгу стає ви-
явлення кращих процесів і технологій всередині 
багатонаціональних компаній та транснаціональ-
них корпорацій. зовнішнє середовище, в якому 
доводиться діяти компанії, в різних країнах має 
істотно відмінні характеристики і умови. одна-
кові бізнес-процеси здійснюються персоналом 
різних країн з помітною національною специфі-
кою, яка визначається різною культурою, під-
готовкою, менталітетом, традиціями та іншими 
факторами. 

використовувати бенчмаркінг можна в самих 
різних напрямках. у логістиці, наприклад, бенч-
маркінг сприяє швидкому, низьковитратному ви-
явленню і попередженню проблемних ситуацій 
в логістичних системах, пов’язаних зі сферами, 
близькими до покупця, до виконання замовлень 
і транспортування. Багато фахівців економіки, ме-
неджменту та маркетингу переконані, що бенчмар-
кінг повинен стати в компанії постійним процесом. 

до найпоширеніших видів бенчмаркінгу від-
носять такі: внутрішній бенчмаркінг, бенчмаркінг 
конкурентоспроможності, функціональний бенч-
маркінг, бенчмаркінг процесу, глобальний бенч-
маркінг, загальний бенчмаркінг, асоціативний 
бенчмаркінг – бенчмаркінг.

застосування бенчмаркінгу складається в спро-
щеному варіанті з чотирьох послідовних дій:

1) усвідомлення та аналіз деталей власних 
бізнес-процесів. в ідеалі вони повинні бути до-
сконально відомі на кожному етапі виробництва, 
проте краще регулярно перевіряти «здоров’я» 
своєї організації, щоб знати слабкі місця і поста-
ратися згладити всі негативні внутрішні та зо-
внішні впливи;

2) аналіз бізнес-процесів інших компаній. 
найчастіше, якщо не брати до уваги патентовані 
технології, це велика комерційна таємниця, яку 
старанно оберігають від конкурентів. але про-
аналізувати динаміку конкретних економічних 
показників, відстежити схему збуту, формальну 
організацію і інше завжди можливо;

3) порівняння результатів своїх процесів 
з результатами аналізованих фірм. тут необхід-
но підключити фахівців, найчастіше організації 
справляються своїми силами;

4) введення якісних і (або) кількісних змін 
для подолання відриву. ця дія – найскладніша, 
оскільки майже завжди потребує фінансових 
затрат, залучення фахівців або перепідготовки 
своїх співробітників, освоєння нових техноло-
гій, впровадження сучасних методик управління 
та прийняття рішень [8]. 

Бенчмаркінг ніколи не є одноразовим ана-
лізом. Щоб була віддача, підвищення ефек-
тивності підприємства, необхідно зробити 
бенчмаркінг складовою частиною роботи, регу-
лярним процесом інновацій і удосконалень на 
підприємстві. якщо розглядати бенчмаркінг як 
навчання на основі порівняння, то він базуєть-
ся на двох рівнях: стратегічному та рівні окре-
мих процесів.
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Приступаючи до процедури бенчмаркінгу 
в першу чергу необхідно: дати загальну харак-
теристику галузі, визначити рушійні сили роз-
витку галузі, визначити і оцінити ключові фак-
тори успіху, провести діагностику конкурентних 
позицій підприємств-суперників, проаналізувати 
основні конкурентні переваги провідних конку-
рентів.

вивчення конкурентів в рамках бенчмаркін-
га – це досить складна задача. навіть знаючи 
показники, за якими підприємство-конкурент 
домігся успіху, досить важко визначити, що ж 
привело його до успіху. саме тому розроблені 
спеціальні методи збору інформації для прове-
дення бенчмаркінгу.

стандартний процес бенчмаркінгу можна 
представити у вигляді 6-и основних етапів: етап 
1. вибір продукту, послуги або бізнес-процесу 
для порівняння; етап 2. визначення основних 
критеріїв оцінки; етап 3. вибір компанії або вну-
трішньо фірмової області для порівняння; етап 
4. збір інформації; етап 5. аналіз показників 
і визначення можливостей застосування отри-
маних даних; етап 6. адаптація та застосування 
кращих практичних розробок, встановлення об-
ґрунтованих завдань для компанії, застосування 
отриманого досвіду [9, c. 14-18]. 

визначення етапів бенчмаркінгу залежить 
від масштабу завдань і цілей дослідження, а так 
само повинні враховувати специфіку оточення 
компанії (доступність інформації, рівня розвитку 
менеджменту в компанії, місце компанії на рин-
ку, ступінь розвитку бенчмаркінгу в галузі). 

в україні бенчмаркінг застосовується сьогодні 
лише низкою великих компаній, переважно тих, 
які мають контакти із зарубіжними партнерами 
і орієнтуються на світові стандарт. у вітчизняно-
му малому і середньому бізнесі на сьогоднішній 
день більшість керівників не знають про еталон-
не зіставлення як про інструмент управління, що 
має науково-методичну базу і визнання в усьому 
світі [10].

Проаналізувавши деякі галузеві особливості 
процесів забезпечення та підтримання конкурен-
тоспроможності підприємств україни з викорис-
танням процедури бенчмаркінгу було з’ясовано, 
що основними причинами які перешкоджають 
розвитку бенчмаркінгу в україні є: непрозорість 
середовища проживання підприємств, доступ-
ність інформації для обміну досвід, відсутність 
фінансування програм бенчмаркінгу державою 
та нерозвиненість інфраструктури бенчмаркінгу, 
недовіра з боку керівництва до обміну досвідом 
зі своїми конкурентами, низький рівень соціаль-
ної відповідальності, консерватизм та особливос-
ті українського менталітету, відсутність галузе-
вих досліджень або ж недоступність для основної 
маси підприємств результатів таких досліджень. 

незважаючи на масу проблем і складнощів, 
в україні все ж зароджується інтерес до бенч-
маркінгу та робляться перші кроки по його впро-
вадженню. необхідно відзначити, що, незважа-
ючи на початкову стадію розвитку методики 
бенчмаркінгу в україні, багато менеджерів за-
вдяки особистим зв’язкам і неформальним від-
носини з партнерами, колегами чи конкурентами 
часто використовують кращі досягнення один 
одного в себе в організаціях. таке спілкування 

сприяє прийняттю ефективних бізнес-рішень, 
формуванню перспективних ідей і створенню 
прибуткових проектів.

недоліками застосування бенчмаркінгу для 
вітчизняних підприємств є: низький рівень со-
ціальної відповідальності бізнесу, що призводить 
до небажання компаній співпрацювати з конку-
рентами по причині невіри в порядність і чес-
ність партнера, небажання компаній ділитися 
досвідом по причині не завжди законних методів 
ведення бізнесу, недостатня розробленість тео-
ретичних основ бенчмаркінгу, недостатня кіль-
кість спеціалістів, що володіють відповідним 
практичним досвідом для реалізації бенчмар-
кінгу, відносно високі витрати для планування 
та реалізації процесу вдосконалення, проблеми 
із вибором партнерів із аналогічними основними 
процесами, порівняно невеликий розмір підпри-
ємств, різні методики порівняння та трактування 
критичних факторів успіху керівниками підпри-
ємств та експертами.

Перевагами застосування бенчмаркінгу для 
підприємств україни є: оцінка глобальних трен-
дів розвитку галузі, планомірне визначення 
та усунення недоліків, що заважають розвитку 
підприємства, адаптування параметрів функціо-
нування підприємства до вимог ринку, вивчення 
передових методів організації діяльності на рин-
ку, запозичення найкращих методів подальшого 
розвитку підприємства, створення конкурент-
них переваг, адаптація технологічних, технічних 
та управлінських інновацій, навчання власного 
управлінського резерву. 

таким чином, значну роль у пропаганді бенч-
маркінгу в україні відіграють зМі, консалтинго-
ві агентства, освітні установи та тренінгові цен-
три, які повинні сприяти поширенню інформації 
про даний метод, так як багато хто з керівників 
і співробітників українських підприємств слабо 
обізнані або мають хибне уявлення про метод 
еталонного зіставлення. активному розвитку ме-
тодики бенчмаркінгу повинно сприяти сприяння 
державних інститутів та використання систем 
оподаткування і фінансового обліку, які відобра-
жають реальні дані про діяльність підприємств, 
так як бенчмаркінг заснований на фактичних да-
них і точному аналізі.

висновок. отже, бенчмаркінг – це не тільки 
передова технологія конкурентного аналізу, це 
концепція, що передбачає розвиток у підприєм-
ства прагнення до безперервного вдосконалення, 
і, сам процес вдосконалення. це безперервний 
пошук нових ідей, їх адаптація і використання 
на практиці. 

Підводячи підсумок, можна сказати, бенчмар-
кінг як інструмент грамотної політики розвитку 
підприємства здатний кардинально вплинути на 
діяльність підприємства, її ефективність, освоїти 
інноваційні бізнес-процеси та створити конку-
рентні переваги для підприємства. Бенчмаркінг 
зарекомендував себе як один з найбільш ефек-
тивних сучасних інструментів управління і став 
невід’ємною частиною стратегічного плануван-
ня та підвищення рівня конкурентоспромож-
ності провідних світових компаній. Пoдальших 
дocліджень пoтребують питання застосування 
та впровадження бенчмаркінгу на малих підпри-
ємствах україни.
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бенчмаркинг как Эффективная технОлОгия сОздания 
кОнкурентнЫх преимуществ предприятиЙ украинЫ

аннотация
в данной статье освещена сущность бенчмаркинга как эффективной технологии создания конкуренто-
способности предприятия. рассмотрены направления применения бенчмаркинга. определенный стан-
дартный процесс бенчмаркинга для создания конкурентных преимуществ предприятий любой отрасли. 
Проанализированы преимущества и недостатки применения бенчмаркинга для предприятий украины.
ключевые слова: бенчмаркинг, предприятие, эффективная технология, конкурентные преимущества, 
конкурентоспособность.

Yaremenko L.m., ponomarenko Ya.A.
shei «hryhorii skovoroda Pereiaslav-Khmelnytskyi state Pedagogic university»

BenchmArking As effectiVe technOLOgY  
Of creAting cOmpetitiOn AdVAntAges  
fOr ukrAiniAn enterprises

summary
this article highlights the essence of benchmarking as an effective technology for creating enterprise 
competitiveness. the directions of benchmarking are considered. defined standard benchmarking process 
to create competitive advantages for enterprises in any industry. the advantages and disadvantages of 
benchmarking for enterprises in ukraine are analyzed.
keywords: benchmarking, enterprise, effective technology, competitive advantages, competitiveness.


