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БЕНЧМАРКІНГ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМИ 

ПЕРЕВАГАМИ ПІДПРИЄМСТВ 

 

На сьогодні надзвичайно важливими умовами функціонування 

підприємств є пошук шляхів підвищення доходності та 

конкурентоспроможної діяльності. Сьогодні Україна має певний перелік 

проблем, котрі пов'язані із здатністю українських товарів конкурувати на 

світовому ринку товарів та послуг і, разом з тим, малу кількість варіантів до 

поліпшення даної ситуації. Одним із сучасних методів аналізу конкурентного 

середовища та стратегічного планування, а також як метод розвитку 

успішного підприємства є бенчмаркінг. 

У загальному вигляді бенчмаркінг пояснюється як, метод забезпечення 

конкурентних переваг або важіль поліпшення конкурентоздатності суб’єкта 

підприємницької діяльності за рахунок постійного, безперервного пошуку, 

дослідження та впровадження найкращих методів здійснення діяльності, у 

результаті чого відбувається задоволення потреб ринку та поліпшується 

ефективність діяльності підприємства за умов агресивного зовнішнього 

середовища. 

Головною  особливістю бенчмаркінгу є творчий характер, орієнтація на 

найкращі шляхи ведення діяльності із наступним їх впровадженням. Це дає 

змогу не тільки повторювати шлях конкурентів і досягати їхнього рівня 

розвитку, а й перевищувати його. Дана особливість бенчмаркінгу є 

надзвичайно важливою, особливо коли ринкова економіка розвивається 

динамічно і утримувати позиції на ринку стає дуже тяжко.  



Більшість світових компаній вже давно практикують бенчмаркінг, тому 

що даний метод використовувався у межах конкурентного аналізу, разом з 

тим бенчмаркінг є більш широким, детальнішим та упорядкованим чим 

підходи конкурентного аналізу. 

Бенчмаркінг розширює та деталізує аналіз конкурентоспроможності, 

який по своїй суті є обмеженим тільки вивченням конкурентів, товарів та 

послуг, що вони надають, витрат та техніки, економічних та фінансових 

показників і відносин із контрагентами. Аналіз конкурентоспроможності 

показує розбіжності між конкурентами та досліджуваним підприємством, 

разом з тим не пояснює, яким чином ці розбіжності нівелювати та отримати 

кращі позиції на ринку. Дане завдання ставить перед собою бенчмаркінг, 

який порівнюючи й аналізуючи процеси діяльності, покликаний пояснити 

причини розбіжності у показниках між конкурентами і досліджуваним 

підприємством, щоб потім ці розбіжності перебороти. 

Згідно з напрацюваннями авторів М. Бублик, М. Хім’як, М. Лібер, котрі 

досліджували поняття бенчмаркінгу, змістом та метою бенчмаркінгу є 

ідентифікація різниці між порівнюваним об'єктом та еталоном, дослідження 

причин цієї різниці та виявлення шляхів покращення об’єкту 

бенчмаркінгу [1]. Досліджуваним об’єктом можуть виступати процеси 

діяльності, техніка та технології, показники готової продукції, фінансово-

економічні показники структурних підрозділів та підприємства в цілому. За 

допомогою даного дослідження можна визначити ключовий показник 

діяльності, котрий необхідно покращити аби забезпечити надійну 

конкурентоспроможність підприємства на ринку. 

У свою чергу Л. Довгань, Ю. Каракай, Л. Артеменко у свої працях 

стверджують, що за рахунок проведення аналізу бенчмаркінгу існує 

можливість забезпечити велику ймовірність успіху підприємства. До 

пріоритетних завдань вони відносять у першу чергу, факт усвідомлення 

необхідності проведення змін у роботі підприємства, аналіз 

конкурентоспроможності та визначення слабких сторін, генерування ідей 



щодо покращення здійснення бізнес-процесу, у т.ч. впровадження інновацій, 

розробка довгострокового плану показників роботи, необхідних для 

покращення якості, котрі перевищують поточні, а також побудова 

корпоративної культури [2]. 

Під час проведення бенчмаркінгу виділяють такі основні кроки, як: 

 окреслення об'єкту аналізу. За цього етапу необхідно визначити 

наявність потреби у підприємства до змін та покращення, проводиться оцінка 

діяльності підприємства, визначаються та досліджуються операції, які 

здійснюють вплив на показники результативності діяльності. Визначаються 

межі проведення бенчмаркінгу; 

 визначення параметрів бенчмаркінгу. Необхідно визначити, який має 

бути бенчмаркінг – зовнішнього чи внутрішнього середовища; здійснити 

пошук та дослідження підприємств-конкурентів, що виступатимуть еталоном 

у дослідженні; 

 пошук та дослідження інформації. Необхідно зібрати дані про об'єкт 

дослідження та об'єкт еталон. Може використовуватися первинна та 

вторинна інформація; 

 безпосереднє проведення аналізу. Зібрана інформація має бути 

згрупована та систематизована. Визначається величина досягнення 

поставлених цілей та чинники, котрі впливають на результат; 

 здійснення впровадження. Необхідно розробити та затвердити план 

дій, сформувати бюджет, визначити відповідальних осіб та виконавців плану, 

систему контролю, а також проведення наступного аналізу та оцінювання 

ефективності проведених дій; 

 здійснення нового аналізу об'єкта бенчмаркінгу. Необхідно провести 

оцінку теперішнього стану об'єкта із об'єктом-еталоном та здійснити 

необхідність повторного проведення дослідження. 

Проведення бенчмаркінгового аналізу варто здійснювати за основними 

показниками конкурентоспроможності. При цьому, у першу чергу, для 

аналізу необхідно брати до уваги величину якості та відповідності продукції 



та послуг потребам ринку, результати діяльності по збуту продукції, 

ефективність маркетингу, ефективність використання виробничої 

потужності, ефективність менеджменту та рівень розвитку інновацій на 

підприємстві тощо. 

Отже, проблематика поліпшення конкурентоспроможності 

підприємства потребує проведення дослідження та впровадження чітких 

управлінських рішень. Бенчмаркінг є надзвичайно важливим інструментом, 

який дає можливість порівняти показники ефективності діяльності, дає змогу 

дізнатися сильні та слабкі сторони об'єкта дослідження у порівнянні з 

конкурентами та лідерами ринку, визначити основні причини успіху їх на 

ринку та на підставі даної інформації здійснити розробку та ухвалити чіткі 

управлінські рішення щодо подальшого розвитку підприємства відповідно до 

умов ринку. Результатом проведення бенчмаркінгу має бути поліпшення 

ефективності діяльності підприємства, збільшення продуктивності, 

підвищення конкурентоспроможності на ринку, покращення політики 

маркетингу та загальне покращення стану підприємства. 
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