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ВСТУП
Для ведення успішної конкурентної боротьби за�

стосовуються найрізноманітніші способи і методи,
серед яких одним із найсучасніших і найефективні�
ших є бенчмаркінг. Бенчмаркінг є важливим інстру�
ментом збирання, вивчення і узагальнення цінної
інформації, тому його застосування є об'єктивно не�
обхідним. Ми розглянемо зміст і сферу застосування
бенчмаркінгу, дамо характеристику основних етапів
бенчмаркінгового проекту. Бенчмаркінговий аналіз
ще недостатньо застосовується у вітчизняній прак�
тиці, тому розгляд його суті може бути корисним для
підприємців у галузі сільського господарства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Протягом останніх двадцяти років у багатьох

країнах для успішного ведення конкурентної бороть�
би використовується такий сучасний метод стратегі�
чного аналізу, як бенчмаркінг. Він передбачає систе�
матичний пошук всього нового і впровадження найк�
ращої практики в кожній галузі, на кожному
підприємстві. Це вимагає розробки ефективної стра�
тегії підприємства з метою реалізації бенчмаркінго�
вого проекту. Адже бенчмаркінг неможливо прово�
дити без орієнтації на стратегічні заходи підприєм�
ства, і навпаки. Бенчмаркінг — це альтернативний
метод стратегічного планування й аналізу не від до�
сягнутого, а відповідно до досягнень конкурентів, тоб�
то орієнтиром у розробці стратегічних планів є не
власні досягнення, а найкраща практика конкурентів.

Водночас слід зазначити, що у світовій практиці
бенчмаркінг використовується не стільки для форму�
лювання стратегії, скільки для вирішення менш ком�
плексних завдань: зниження виробничих витрат,
збільшення ефективності процесу реалізації про�
дукції, раціоналізація організаційної структури тощо.

У сучасній літературі вважається, що бенч�
маркінг — це:

— процес безперервного вдосконалення;
— визначення сфер, де є можливість отримати

найістотніші результати з ключових питань бізне�
су або відносин з клієнтами;
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— нагромадження найкращого досвіду в стан�
дартизації;

— виявлення компаній, що дотримуються най�
кращих стандартів;

— адаптація і застосування отриманих ідей з
метою приведення бізнесу у відповідність зі стан�
дартами, щоб забезпечити конкурентну перевагу;

— створення найкращого у даний час продукту.
При цьому бенчмаркінг не має бути процеду�

рою, яку виконують формально. Він не повинен
копіювати чужий досвід без урахування стратегії
підприємства, масштабів бізнесу та інших особли�
востей. Ідеї, визнані більшістю — не єдиний метод
збільшити продуктивність бізнесу: він передбачає
творчий підхід до кожної конкретної ситуації.

Як показало проведене нами дослідження, бен�
чмаркінг здійснюється на двох рівнях:

1. Стратегічний бенчмаркінг — процес забез�
печення відповідності стратегії компанії ключовим
факторам успіху в галузі й поведінки конкурентів.

2. Операційний бенчмаркінг — більш деталь�
ний, ніж стратегічний. Він спрямований на забез�
печення переваги над конкурентами (створення
конкурентних переваг) у різних функціональних
напрямах діяльності — зменшенні собівартості ви�
робництва, збільшенні ефективності продажу,
впровадженні досліджень і розробок тощо.

Понад 40% найбільших корпорацій світу (за
списком Fortune 500) використовують різні види
бенчмаркінгу. Такі відомі компанії, як Аісоа, АТ&Т,
DEC, 3M, Xerox та IBM, своїми успіхами значною
мірою завдячують використанню бенчмаркінга.

В економічній літературі виділяють п'ять істо�
ричних генерацій бенчмаркінга (див. рис. 1).

Розглянемо основні характеристики кожної з них.
Перша генерація — реверсивний бенчмаркінг —

це орієнтація на продукт, вивчення технічних пере�
ваг продукції конкурентів і впровадження відпові�
дних змін у власному виробництві; порівняння най�
кращих характеристик продукту, його функціо�
нальних можливостей та рентабельності з аналогі�
чними пропозиціями конкурентів; аналіз особливо�
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стей продуктів, орієнтованих на ринок.
Друга генерація — конкурентний бенчмаркінг

— передбачає комплексний підхід, у впровадженні
якого лідером була компанія Xerox, особливо в пе�
ріод 1976—1986 рр.; порівняння з конкурентами
параметрів внутрішніх процесів.

Третя генерація — процесний бенчмаркінг —
грунтується на вивченні найкращої практики в інших
галузях (тобто неконкурентный підхід до бенчмар�
кінгу) приблизно в період 1982 — 1988 pp.; поглиб�
лення вивчення внутрішніх процесів, розширення
наукової й інформаційної бази бенчмаркінгу.

Четверта генерація — стратегічний бенчмаркін
— це систематичний процес оцінки стратегічних
альтернатив та підвищення результативності
бізнесу шляхом запозичення успішних стратегій
від зовнішніх партнерів; оцінка перспектив діло�
вого партнерства; орієнтація на довгострокове
вдосконалення; внесення фундаментальних змін у
бізнес�процеси (реінжиніринг).

П'ята генерація — глобальний бенчмаркінг —
передбачає вивчення досвіду глобальних компаній;
дослідження проблем, пов'язаних з міжнародною
торгівлею; виявлення можливостей подолання
міжнаціональних бар'єрів; зменшення різниці між
бізнес�процесами у глобальному середовищі.

На початку XXI століття все більшу попу�
лярність завойовують концепції стратегічного і гло�
бального бенчмаркінгу, за допомогою яких провідні
компанії посилюють свою конкурентоздатність.
Проте ці концепції недоцільно впроваджувати у
компаніях, які не відчувають у цьому потреби.

Якщо бенчмаркінг виконується правильно, то він
дає можливість отримати відповідь не тільки на питан�
ня про те, як досягнути поставленої мети, але і яким
може бути наступний рівень? Отже, бенчмаркінг спря�
мовується на перспективу і допомагає прогнозувати і
планувати стратегічні дії на кілька кроків вперед.

Бенчмаркінг як система посилення результа�
тивності діяльності підприємства є тривалим ком�
плексним процесом, а не звичайним набором од�
норазових дій щодо вдосконалення. Стандартний
процес бенчмаркінгу включає кілька етапів:

Планування 
↓ 

Дослідження 
↓ 

Спостереження і збирання інформації 
↓ 

Аналіз 
↓ 

Адаптація 
↓ 

Удосконалення 

Розглянемо кожен з них на прикладі реалізації
бенчмаркінгового проекта умовною компанією
"Авіа", стратегічною метою якої є завоювання
лідерства на маршрутах, що з'єднують Україну з
Південно�Східною Азією й Африкою.

Внаслідок проведеного маркетингового досл�
ідження було з'ясовано, що найкращим способом
досягнення стратегічної мети є стратегія диферен�
ціації, а стратегічними показниками мають бути

збільшення обсягів продажу, а також розширен�
ня бази постійних клієнтів. Агресивне зростання
має відбуватися за рахунок виходу на нові гео�
графічні сегменти — домінуюча позиція у всіх ре�
гіонах Африки і вихід на ринки авіаперевезень Ма�
лайзії, Сінгапуру та Індонезії.

1�й етап : планування. Для здійснення бенчмар�
кінгового проекту, насамперед, потрібно сформу�
вати робочу групу ( команду ) бенчмаркінгу. Їхнім
завданням на першому етапі є вибір, опис і розроб�
ка розуміння критичних процесів (визначення па�
раметрів та інших найважливіших для реалізації
стратегії процесів для порівняння з "базовими" кон�
курентами, які називаються групою бенчмарку).

Робоча група бенчмаркінгу проводить аналіз фун�
кціонування та детальний опис господарських процесів
компанії відповідно до певних стандартів, в якості яких
найчастіше використовують стандарти International
Benchmarking Clearinghouse , які мають міжнародне
визнання. Припустимо, що головними факторами ус�
піху компанії "Авіа" визначено розуміння потреб
клієнтів, висока якість обслуговування, найвищий
рівень сервісу, висококваліфікований персонал, найк�
раща програма просування послуг і впровадження но�
вих послуг, що відповідають потребам ринку.

Перераховані фактори досягнення успіху були
покладені в основу вибору критичних бізнес�про�
цесів, тобто процесів, що підлягають досліджен�
ню і трансформації. Згідно з оцінкою спеціалістів,
найбільш критичними для реалізації стратегічних
цілей компанії "Авіа" є маркетинг, ідентифікація
потреб споживачів і збут.

Далі робочою групою бенчмаркінга було отри�
мано такі результати:

— виявлено ступінь впливу ринку на успішність
функціонування компанії;

— визначено, що не існує невідповідності між
метою проведення бенчмаркінга і стратегічними
цілями компанії;

— розроблено показники для вивчення інфор�
мації і яким чином їх можна зібрати.

2�й етап: дослідження. На другому етапі робоча
група бенчмаркінгу вирішує такі завдання:

— визначення системи показників, тобто клю�
чових факторів успіху, індикаторів результатив�
ності та ін.;

— ідентифікація підприємств�конкурентів, які
можуть бути включені у групу бенчмаркінга;

Рис. 1. П'ять генерацій бенчмаркінгу
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— збирання необхідних даних.
Перед вивченням інформації про

інші компанії команда бенчмаркінга
збирає максимально можливу
кількість даних про внутрішні проце!
си. Це спрощує процес дослідження
і дає можливість одержати вичерп!
ний перелік параметрів, необхідних
для проведення бенчмаркінгового
зіставлення.

Виявлені на попередньому етапі
фактори успіху є основою для фор!
мулювання цілей, які компанія
"Авіа" бажає досягнути згідно з об!
раною стратегією. Цілі, в свою чер!
гу, є основою формування індика!
торів, за якими проводиться аналіз.

Наприклад, за критичним процесом "Марке!
тинг і збут" визначено такі індикатори досягнен!
ня поставлених цілей відповідно до головних фак!
торів успіху (див. табл. 1).

Наступний крок роботи — ідентифікація
підприємств!конкурентів, які можна включити до
складу групи бенчмаркінга. Кандидати повинні нале!
жати до найкращих у галузі й бути зіставними з ком!
панією "Авіа" (див. табл. 2). У деяких випадках групу
підприємств!конкурентів можна вибрати без засто!
сування спеціальних методів, але для уникнення стра!
тегічних помилок доцільно провести дослідження за
допомогою дискримінантного чи кластерного аналі!
зу. За кордоном існує низка організацій, які допома!
гають знайти базу порівняння для бенчмаркінга.

Припустимо, що шляхом вивчення інформації
про можливих кандидатів у групу бенчмаркінга
фахівці компанії "Авіа" вибрали 5 найбільших кон!
курентів, які займаються авіаперевезеннями. Се!
ред них була визначена компанія для аналізу в ка!
тегорії "найкраща практика" — компанія "Політ".

3!й етап: спостереження і збирання інформації.
Цей етап включає в себе дослідження підприємств, що
були включені у групу бенчмарку. Зокрема, фахівці з

робочої групи бенчмаркінга компанії "Авіа" повинні
вивчити, яким чином на інших підприємствах органі!
зовано такі процеси, як "Маркетинг і збут", "Іденти!
фікація потреб споживачів", а також, які методи та
організаційні заходи в них використовуються для до!
сягнення цільових індикаторів зростання бізнесу.

Третій етап можна вважати найскладнішим ета!
пом бенчмаркінгового проекту, якщо він здійснюєть!
ся в Україні чи інших державах, розташованих на
території СНД, оскільки вітчизняні підприємства не
практикують обмін інформацією і не існує спеціалі!
зованих організацій, які б займалися координацією
і збиранням даних для бенчмаркінга.

4!й етап: аналіз. Цей етап висуває високі ви!
моги до творчих і аналітичних можливостей членів
робочої групи бенчмаркінга. Аналізувати — озна!
чає не тільки усвідомлювати подібні та відмінні
риси, але й розуміти існуючі взаємозв'язки. Крім
того, необхідно виявляти можливості впливу
різних факторів, які можуть ускладнити порівнян!
ня і фальсифікувати результати.

Після підбиття підсумків та інтерпретації даних
бенчмаркінгова робоча група виявляє й аналізує
характер взаємозв'язку між критичними процеса!

ми і аналогічними процесами інших
компаній, будує прогноз на перспек!
тиву.

Результати аналізу можуть бути
подані по!різному. Наприклад, для
кожного з індикаторів, які викорис!
товувалися для проведення бенчмар!
кінгу, можна побудувати окрему ана!
літичну таблицю (див.табл. 3), в якій
показано місце (рейтинг) підприєм!
ства у групі бенчмарк. Така таблиця
супроводжується коротким аналітич!
ним звітом.

Оцінка може виставлятися у відсот!
ках (наприклад, частка ринку), балах та
інших кількісних показниках. Зокрема,
в табл. 3 оцінка за індиатором "Якість
обслуговування" для компаній групи
бенчмарку визначена у балах за 10!и
бальною шкалою. Найвищий результат
отримала компанія "Політ" (10 балів),
а компанія "Авіа" посіла у рейтингу

 

Таблиця 1. Індикатори досягнення поставлених цілей у
критичному процесі

Таблиця 2. Види партнерів по бенчмаркінгу



ЕКОНОМІКА АПК

№ 8, квітень 2010 р.

Передплатний індекс 21847

49

лише п'яте місце (4 бали). Водночас прогнозна оцінка
(6 балів) дає можливість розраховувати на поліпшен"
ня позицій і перехід на 3—4 місця (разом з компанією
"Чартер").

Існують також інші способи аналізу і подання
результатів бенчмаркінга, що можуть змінюватися
і комбінуватися відповідно до творчого потенціалу
робочої групи бенчмаркінга та конкретної ситуації.

5"й етап: адаптація. Керуючись тим, що бенч"
маркінг як метод удосконалення бізнес"процесів
потребує відкритої структури управління змінами,
доцільно розробляти програми адаптації, у яких
брали б участь усі співробітники. Наприклад, ро"
боча група бенчмаркінга компанії "Авіа" спочатку
може надати інформацію про отримані результати
всім співробітникам , які були залучені до проекту.
Потім може бути розроблена програма щодо
впровадження вдосконалень, визначені відпові"
дальні особи і розподілено обов'язки між ними.

Як свідчить практика, найкращі підсумки від
застосування бенчмаркінга одержані в компаніях,
які перетворювали результати бенчмаркінгового
тестування у принципи діяльності. Якщо цей крок
здійснюється перед прийняттям стратегічних уп"
равлінських рішень, підприємство отримає від"
правну точку для створення безперервного про"
цесу адаптації до ринку, що постійно змінюється.

Припустимо, що результати бенчмаркінгу в
компанії "Авіа" були зведені до кількох основних
принципів, що були сформульовані таким чином:

— створювати середовище для впровадження
системи постійного підвищення якості;

— постійно поліпшувати бізнес"процеси ком"
панії, використовуючи сучасні інструменти управ"
ління;

— безперервно підвищувати професіоналізм і
компетентність персоналу;

— знижувати витрати шляхом відмови від послуг,
які не влаштовують клієнтів і не дають прибутку;

— здійснювати моніторинг системи індика"
торів критичних процесів у всіх цільових сегмен"
тах ринку;

— створювати і підтримувати філософію вив"
чення найкращого досвіду та пошуку оптимальних
шляхів удосконалення.

Адаптація результатів бенчмаркінга може вияви"
тися досить складним етапом. Не буває такого, щоб
два підприємства були абсолютно однакові, тому фак"
тори успіху одного з них не завжди можуть стати фак"
торами успіху іншого. Щоб уникнути стратегічної по"
милки, рекомендується вибирати тільки ті стратегії,
що враховують зворотний зв'язок і дають можливість
переконатися, що рекомендації можуть бути дієвими
і на іншому підприємстві.

Обрані стратегії та принципи діяльності, які спо"
чатку формулюються у загальних виразах, деталізу"
ються на тактичному і оперативному рівнях.

6"й етап: удосконалення. Перше завдання цьо"
го етапу бенчмаркінга полягає у тому, щоб вибрати
елементи процесів, запозичені методи і схеми, що
дають можливість реалізувати стратегію безперер"
вного удосконалення. Друге завдання полягає у
тому, щоб підключити до роботи щодо удоскона"

лення всередині підприємства всіх співробітників.
Прийняття рішення про виведення бенчмаркінга

на рівень всієї компанії зумовлюється розумінням, що
будь"які методи і процеси постійно змінюються. Те,
що вчора було найкращим досягненням, завтра може
стати стандартом або навіть втратити актуальність.
Щоб цього не сталося зненацька, потрібно постійно
здійснювати бенчмаркінгові дослідження. Після за"
вершення одного проекту бенчмаркінга потрібно йти
на наступне коло — планувати новий проект.

Отже, бенчмаркінг на сучасному підприємстві
має великий потенціал розвитку, який може забез"
печити підвищення продуктивності і результатив"
ності бізнесу, але цей процес вимагає максималь"
ної уваги і наукового підходу. Найважливішою пе"
ревагою, яку має підприємство, що запровадило
бенчмаркінг, є перехід до системи безперервного
вдосконалення, що дає можливість досягати висо"
кого рівня конкурентоспроможності на ринку. Але
вдосконалення повинно відбуватися швидше, ніж це
будуть робити конкуренти; інакше всі зусилля бу"
дуть марними — у ринковому середовищі справж"
ню цінність має лише прогрес порівняно з конку"
рентами, а не зі своїми минулими досягненнями.
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 Таблиця 3. Бенчмаркінг за індикатором
"Якість обслуговування" для компанії "Авіа"
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