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У статті досліджено сутність поняття 
«бенчмаркінг». Виокремлено основні види 
бенчмаркінгу. Визначено основні особли-
вості провадження бенчмаркінгу на під-
приємствах. Досліджено основні принципи 
бенчмаркінгу. Визначено основні етапи 
проведення бенчмаркінгу на підприємстві. 
Окреслено основні переваги та недоліки 
впровадження бенчмаркінгу в діяльність 
підприємств. Досліджено вплив бенчмар-
кінгу на підвищення ефективності діяль-
ності підприємств.
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принципи бенчмаркінгу, етапи проведення 
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В статье исследована сущность понятия 
«бенчмаркинг». Выделены основные виды 
бенчмаркинга. Определены основные осо-
бенности применения бенчмаркинга на 
предприятиях. Исследованы основные прин-
ципы бенчмаркинга, основные этапы его 
проведения на предприятии. Определены 

основные преимущества и недостатки 
внедрения бенчмаркинга в деятельность 
предприятий. Исследовано влияние бенч-
маркинга на повышение эффективности 
деятельности предприятий.
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The article is concerned with research of an 
essence of the notion of benchmarking and the 
basicprinciples of its. The main types of bench-
marking are singled out. The peculiarities and 
main stagesof benchmarking introduction in 
enterprises are determined. The main advan-
tages and disadvantages of benchmarking 
introducing in business activity are giving. The 
impact of benchmarking to improving efficiency 
of enterprises is coved.
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Постановка проблеми. Сьогодні в Україні 
постає важлива проблема підвищення ефектив-
ності діяльності підприємств. Ріст цін на сиро-
вину і матеріали, підвищення цін на енергоносії та 
паливо-мастильні засоби, інфляція, нестійкий курс 
валюти, воєнні дії, неплатоспроможне населення і 
т. п. суттєво впливають на ефективність діяльності 
підприємств. 

Існують різні методи, що сприяють підвищенню 
ефективності діяльності підприємства, у тому 
числі й економічної, серед яких є бенчмаркінг. 
Даний метод переважно застосовується в марке-
тингу, маркетингових дослідженнях. Однак бенч-

маркінг можна також використовувати з метою під-
вищення ефективності діяльності підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням основ бечмаркінгу займались 
чимало українських та зарубіжних науковців, а 
саме: П. Мірошниченко, О. Штейн, М. Бублик, 
В. Білошапка, Е. Михайлова, В. Стариков, Н. Воє-
водина, Р. Кемп, М. Спендоліні, Г. Райтер, Р. Рей-
дер та ін. Практичні аспекти використання бенч-
маркінгу в діяльності підприємств розглядаються у 
працях зарубіжних дослідників, таких як: М. Спен-
доліні, Дж. Харрінгтон, Дж. Уіллі, Дж. Роберт, 
Дж. Боксвел та ін. Разом із тим проблема впро-
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вадження та ефективності використання бенч-
маркінгу на підприємствах не знайшла достат-
ньо повного відображення в науковій літературі і 
потребує подальшого поглибленого дослідження.

Постановка завдання. Цілями дослідження є 
визначення перспектив розвитку бенчмаркінгу в 
Україні як дієвого інструменту підвищення ефек-
тивності діяльності підприємств в умовах еконо-
мічної кризи.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Термін «бенчмаркінг» має англійське походження 
і вперше у цьому значенні був використаний у 
1979 р. компанією «Ксерокс» у проекті «Бенчмар-
кінг конкурентоспроможності» для аналізу витрат 
і якості власних товарів порівняно з японськими. 
Реалізація цього проекту принесла успіх компанії і 
викликала зацікавленість у таких компаній, як HP, 
GM, Dupon, Motorola та ін. [5]. 

У класичному визначенні бенчмаркінг 
(benchmarking) трактується як спосіб оцінки стра-
тегій і цілей роботи організації порівняно з першо-
класними підприємницькими організаціями для 
визначення свого місця на конкретному ринку. 

Бенчмаркінг – систематичний спосіб визна-
чення, розуміння і розвиток найліпших за якістю 
продуктів, послуг, дизайну, обладнання, процесів 
і практик із метою поліпшення реальної ефектив-
ності організації [4]. 

Зарубіжний дослідник Р.К. Донован уважає, 
що бенчмаркінг є чітко структурованим, динаміч-
ним, стратегічним/тактичним процесом прийняття 
рішення, метою якого є поліпшення роботи під-
приємства з урахуванням результатів конкурентів і 
наявних результатів [2]. 

Бенчмаркінг допомагає визначити сильні і 
слабкі сторони підприємства залежно від зміни 
ситуації на ринку, дає можливість краще задоволь-
няти споживчі запити за якістю, ціною, товарами і 
послугами шляхом установлення нових стандар-
тів і цілей. Завдяки бенчмаркінгу відбувається 
підвищення якості продукції, збільшується про-
дуктивність та ефективність бізнес-процесів, фор-
муються інноваційні ідеї, які сприяють підвищенню 
рівня конкурентоспроможності підприємства.

Метою використання бенчмаркінгу є підви-
щення ефективності власної діяльності та завою-
вання переваг у конкурентній боротьбі. Предметом 
бенчмаркінгу, зазначають науковці, є технологія, 
виробничі процеси, методи організації виробництва 
та збуту продукції, а також забезпечення безпеки.

На основі проведеного дослідження наукових 
джерел можна виокремити такі види бенчмаркінгу:

1. Внутрішній бенчмаркінг, що являє собою 
бенчмаркінг процесу, який здійснюється всередині 
корпорації і полягає у зіставленні характеристик 
підприємницьких одиниць.

2. Конкурентний бенчмаркінг припускає дослі-
дження специфічних продуктів, можливостей про-

цесу або адміністративних методів підприємств-
конкурентів.

3. Функціональний бенчмаркінг – порівняння 
визначеної функції двох чи більше організацій у 
тому ж секторі.

4. Бенчмаркінг процесу спрямований на зміну 
визначених показників і функціональності для 
їхнього зіставлення з підприємствами, характерис-
тики яких є адекватними в аналогічних процесах.

5. Загальний бенчмаркінг – бенчмаркінг про-
цесу, що порівнює визначену функцію двох або 
більше підприємств незалежно від підприємниць-
кої діяльності.

6. Асоціативний бенчмаркінг – проводиться 
організаціями, які перебувають у вузькому бенч-
маркінговому альянсі.

7. Глобальний бенчмаркінг – розширення стра-
тегічного бенчмаркінгу, що включає також асоціа-
тивний бенчмаркінг [1; 4; 5].

Вибір виду бенчмаркінгу здійснюється підпри-
ємствами за таких умов: 

− за характером завдань, які необхідно вирі-
шити;

− доступності ресурсів;
− обмеженістю часу для впровадження бенч-

маркінгу;
− наявністю достатньої кількості ресурсів для 

ефективного впровадження бенчмаркінгу;
− наявністю спеціалістів із досвідом впрова-

дження бенчмаркінгу.
Виділяють такі принципи бенчмаркінгу:
1. Взаємність. Бенчмаркінг є діяльністю, яка 

заснована на співпраці, взамоузгодженості й 
обміні даними, яка забезпечує «виграшну» ситу-
ацію для обох сторін. Проте така співпраця має 
бути наперед узгодженою. Спочатку необхідно 
узгодити межі діапазону інформації, порядок 
обміну даними, логіку проведення дослідження. 
У бенчмаркінговому альянсі будь-який партнер 
повинен мати гарантії адекватної поведінки інших 
учасників.

2. Аналогія. Оперативні процеси партнерів 
повинні бути схожими. Будь-який процес може 
бути дослідженим та оціненим. Аналогія процесів і 
встановлення критеріїв відбору партнерів по бенч-
маркінгу є тим, від чого залежить успіх діяльності.

3. Вимірювання. Бенчмаркінг – це співстав-
лення характеристик, декількох підприємств. 
Метою є встановлення відмінності в характерис-
тиках і можливість подальшого їх удосконалення. 
Найважливішим завданням уважається визначення 
ключових характеристик процесу, що дає змогу їх 
удосконаленню на основі вивчення процесу.

4. Достовірність. Бенчмаркінг повинен прово-
дитися на основі достовірності даних, розшире-
ного аналізу і детального вивчення процесу. 

Більшість науковців виокремлюють такі етапи 
проведення бенчмаркінгу на підприємстві:
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1. Визначення об'єкта бенчмаркінгу.
На цьому етапі встановлюються потреби під-

приємства у змінах, поліпшенні; проводиться 
оцінка ефективності діяльності підприємства; вио-
кремлюються та досліджуються основні операції, 
що впливають на результат діяльності підприєм-
ства, а також спосіб кількісного виміру характерис-
тик; встановлюється, наскільки глибоким повинен 
бути бенчмаркінг.

2. Вибір партнера по бенчмаркінгу.
Необхідно встановити, яким буде бенчмаркінг – 

зовнішнім або внутрішнім; провести пошук підпри-
ємств, які є еталонними; встановити контакти з 
цими підприємствами; сформулювати критерії, за 
якими будуть проводитися оцінка й аналіз.

3. Пошук інформації.
Необхідно зібрати інформацію про своє під-

приємство і партнерів по бенчмаркінгу. Для цього 
використовуються як первинна, так і вторинна 
інформація. Отримана інформація, повинна бути 
всебічно перевірена.

4. Аналіз.
Отримана інформація класифікується, сис-

тематизується, вибирається метод аналізу, оці-
нюється ступінь досягнення мети і чинники, що 
визначають результат.

5. Упровадження.
Необхідно розробити план упровадження, про-

цедури контролю; оцінювати й аналізувати процес 
упровадження для досягнення найвищої ефектив-
ності.

Проте фахівці виділяють низку проблем, які 
здатні перешкоджати успішному проведенню 
бенчмаркінгу:

− тимчасові обмеження, брак ресурсів;
− конкурентні бар'єри, недоступність або важ-

кодоступність необхідної інформації про діяль-
ність конкурентів;

− недолік управлінських і професійних кадрів;
− опір змінам із боку менеджменту і персо-

налу;
− недосконалість планування і короткостро-

кові очікування.
Завдання, які ставить перед собою підприєм-

ство, використовуючи інструментарій бенчмар-
кінгу, можуть бути різними, а саме:

− мінімізувати витрати;
− задовольнити потреби сучасного спожи-

вача; 
− підвищити конкурентну позицію відносно 

підприємства-конкурента;
− визначити слабкі місця виробничого про-

цесу;
− розробити та використати нові ідеї;
− підвищити якість продукції;
− підвищити ефективність діяльності тощо.
Процес бенчмаркінгу нелегкий, він вимагає 

великого терпіння і наполегливої праці. Підпри-

ємство має проводити безперервний моніторинг 
середовища функціонування, незважаючи на 
високі витрати. Ефект від використання технології 
бенчмаркінгу набагато перевищує зусилля і витра-
чені на нього кошти. Цей ефект полягає в тому, що 
бенчмаркінг:

−  підвищує прагнення до змін;
− спрямований на задоволення кінцевих спо-

живачів;
− підвищує результативність підрозділу, в 

якому проводиться бенчмаркінг;
− фокусується на впровадженні кращих світо-

вих практик;
− рекомендує використання випробуваних 

підходів, методів, процесів і технологій;
− визначає рівень конкурентоспроможності;
− дає змогу ставити і вирішувати важкі, але 

досяжні завдання;
− дає змогу здійснити великомасштабні поліп-

шення;
− забезпечує більш оперативний і менш ризи-

кований підхід до здійснення важких завдань;
− забезпечує підприємству конкурентні пере-

ваги;
− створює культуру безперервного вдоскона-

лення;
− зменшує витрати на процес підвищення 

результативності діяльності підприємства [4].
Для вирішення завдання щодо орієнтації під-

приємства на досягнення кращих результатів 
необхідно здійснити:

– оцінку внутрішнього потенціалу підприєм-
ства;

– прогноз його розвитку в обраних сферах біз-
несу;

– порівняльну оцінку відносно базових об'єктів 
бенчмаркінгу;

− обґрунтування цільових значень параметрів 
ефективності діяльності підприємства з урахуван-
ням наявного потенціалу та досягнень провідних 
конкурентів;

– структуризацію цілей за основними елемен-
тами виробничої структури підприємства і сфер 
бізнесу;

– формування переліку заходів, необхідних 
для забезпечення лідируючого положення підпри-
ємства, у тому числі розробку нових інноваційних 
підходів та вдосконалення існуючих бізнес-проце-
сів. 

Бенчмаркінг в управлінні ефективною діяль-
ністю підприємства зводиться до двох найважли-
віших завдань:

1) ідентифікація ліпших досягнень у сфері спе-
ціалізації підприємства на кожний період часу;

2) орієнтація підприємств на досягнення цих 
вищих результатів у недалекому майбутньому [4].

Перше із завдань бенчмаркінгу передбачає 
збір повної інформації про ситуацію на зовніш-
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ньому та внутрішньому ринках, при цьому така 
інформація повинна бути зібрана для проведення 
не тільки тимчасового дослідження, а навпаки, 
повинна постійно доповнюватися і змінюватися за 
необхідності.

Для забезпечення динаміки дослідження необ-
хідним є використання праці кваліфікованих мар-
кетологів. В ідеальних умовах дослідження має 
охоплювати весь ринок, але абсолютно очевидно, 
що не всім компаніям це вдається через різні при-
чини, тому інформація збирається й обробляється 
з орієнтацією тільки на найважливіші аспекти 
дослідження.

Для вирішення наступного завдання орієнтації 
підприємства на досягнення вищих результатів у 
рамках бенчмаркінгу передбачає формування вну-
трішньої стратегії розвитку підприємства, що забез-
печує йому досягнення переваги над конкурентами 
і заняття лідируючого положення у відповідній 
сфері бізнесу з урахуванням наявного потенціалу. 
Слід зазначити, що даний опис завдання є дещо 
ідеалізованим, оскільки далеко не всі підприєм-
ства, які застосовують бенчмаркінг у рамках своїх 
можливостей, можуть домогтися лідируючого поло-
ження і переваг над конкурентами. 

Висновки з проведеного дослідження. Бенч-
маркінг в Україні має великі перспективи, оскільки 
на сучасному етапі розвитку світової економіки 
він є одним із найбільш ефективних інструментів, 
який сприяє подоланню відставання від конку-
рентів на основі порівняння й аналізу своєї діяль-

ності з діяльністю найбільш успішних підприємств. 
Залучення досвіду інших підприємств дає змогу 
активізувати організацію бізнес-процесів, мінімі-
зувати витрати, збільшити прибуток, оптимізувати 
управлінську структуру і, як результат, підвищити 
ефективність діяльності підприємства.
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