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БЕНЧМАРКІНГОВА  СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Поняття бенчмаркінгу є новим для України. Незважаючи на успішність цього методу у світі, лише 2 % компаній 

нашої держави користуються цим методом підвищення конкурентоспроможності. Проблема полягає у 

відсутності теоретичних та практичних навичок у даній сфері, а також спеціалістів, які б могли надати якісні 

послуги з бенчмаркінгу. У статті розкрито поняття бенчмаркінгового підходу, наведено приклади успішно 

реалізованих стратегій на вітчизняних підприємствах та запропоновано бенчмаркінгову стратегію вітчизняного 

підприємства, розроблену за допомогою бенчмаркінгового підходу. Розглянуто типові проблеми вітчизняних 

підприємств на прикладі ПАТ «Яготинський маслозавод», наведено варіанти їх вирішення на прикладах сучасних 

підприємств України, а також результати, яких можна досягти, використовуючи даний підхід. 
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Постановка проблеми. У сучасних умовах 

розвитку підприємств необхідне розроблення 

нової моделі економічного зростання, що 

відображатиме можливості підприємств в 

інноваційному розвитку. Саме цією моделлю 

може стати сформована бенчмаркінгова 

стратегія підприємств. Особливо актуальними 

є проблеми формування й управління 

бенчмаркінговою стратегією для промислових 

підприємств, які функціонують у 

нестабільному зовнішньому середовищі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Ідея використання порівнянь в управлінні 

організацією не є чимось абсолютно новим. У 

зарубіжній, а тепер і вітчизняній науці і прак-

тиці набули значного поширення конкурен-

тний аналіз і бенчмаркінг. Х.Дж.Харрінгтон та 

Дж.С.Харрінгтон в своїй книзі «Бенчмаркінг в 

найкращому вигляді» дають таке визначення: 

«бенчмаркінг – це систематичний спосіб ви-

значення, розуміння і розвитку найкращих по 

якості продуктів, послуг, дизайна, обладнання, 

процесів і практик з метою покращення реа-

льної ефективності організації» [1]. Теоретичні 

основи управлінських порівнянь у вітчизняній 

науковій і діловій літературі залишаються не 

сформульовані. Немає однакової класифікації 

порівняльних методів, що дозволяють їх 

упорядкувати і використовувати.  

Мета дослідження. Метою даного дослід-

ження є розробка ефективної бенчмаркінгової 

стратегії підприємства за допомогою сучасних 

методів та підходів, заснованої на практиці 

вітчизняних підприємств. 

Результати дослідження. Бенчмаркінг – 

сучасний підхід до визначення конкуренто-

спроможності підприємства, який допомагає 

виявити, що і яким чином інші підприємства 

роблять краще, вивчити, покращити і застосу-

вати ці методи на підприємстві. Бенчмаркінг є 

необхідний підприємствам насамперед для то-

го, щоб мати реальне розуміння свого місця у 

постійно мінливому діловому середовищі. Він 

слугує могутнім мотиваційним фактором, є 

джерелом інформації для працівників організа-

ції про результати їх колег із підприємств-

конкурентів [2]. 
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Проаналізувавши роботи вітчизняних та 

зарубіжних вчених, можна констатувати, що 

основна увага приділяється сутності, особли-

востям, можливостям та умовам прискореного 

економічного розвитку на основі вивчення під-

приємств лідерів. Бенчмаркінг можна застосо-

вувати у всіх сферах діяльності підприємства: 

виробництві і збуті продукції, маркетингу, ло-

гістиці, управлінні персоналом тощо. Форму-

вання бенчмаркінгової стратегії на сучасному 

етапі – це процес виявлення, дослідження, 

запозичення та адаптації передового досвіду 

підприємств з метою зростання економічного 

потенціалу [9]. 

Кваліфіковане використання бенчмаркінгу, 

а також наявність досвідчених фахівців 

призведе до таких позитивних моментів: 

покращення результатів роботи; зменшення 

затрат на власні розробки (стратегії і процеси) 

шляхом застосування та удосконалення інших; 

у бенчмаркінгу партнерів - встановлення 

довірливих відносин між компаніями; 

постійне вдосконалення функціонування 

організації шляхом регулярного співставлення 

елементів діяльності з такими самими 

підходами значно успішнішої діяльності на 

мікро- та макрорівнях [3].  

Все ж, в Україні є успішні компанії, які 

готові ділитись та обмінюватись досвідом з 

іншими підприємствами. Переймання досвіду 

не обов’язково має бути в межах однієї галузі. 

На сьогоднішній день, ПАТ «Яготинський 

маслозавод» є одним із лідерів на ринку 

молочної продукції, і одна із 10 компаній в 

Україні, яка у січні 2016 року отримала дозвіл 

на експорт продукції в ЄС [4]. Однак продажі 

закордон поки що є дуже низькими, оскільки 

не налагоджена система збуту та логістики. 

Тому слід перейняти досвід ПАТ «Вімм Білль 

Данн», яке вже більше 10 років постачає 

продукцію на ринок ЄС. Слід почати з 

налагодження поставок в роздрібні мережі, а 

також пошуку надійного перевізника.  

Одним із ключових факторів успіху є бренд 

і довіра споживача. Тому, ТМ «Молокія» 

(ПрАТ «Тернопільський молокозавод») 

розробила власну стратегію розвитку бренду, 

яку вони назвали «Свіже молоко». Суть цієї 

стратегії розкрита в наступних 5 пунктах, які 

ТМ "Молокія" зобов'язалася виконувати: 

– бути регіональним виробником 

продуктів з короткими термінами зберігання; 

– мати мережу фермерських господарств 

для повного забезпечення сировиною 

(відпадає потреба в сухому молоці та 

рослинних сумішах); 

– тільки натуральні продукти (без 

консервантів, стабілізаторів та рослинних 

жирів); 

– фокусуватися на регіонах, наближених 

до заводу-виробника (Тернопіль); 

– FRESH-логістика: щоденне виготов-

лення та щоденна доставка у кожен регіон. 

"Свіже молоко" – це довгострокова стра-

тегія, реалізація якої потребує кількох років, 

проте призводить до високої лояльності серед 

потенційних споживачів. Ціль стратегії – стати 

брендом, обіцянкам якого будуть вірити [8]. 

Якість та безпечність молочної сировини є 

запорукою виробництва високоякісної 

молочної продукції. Висока якість сирого 

молока забезпечує швидшу його переробку, 

зменшення затрат на його очищення, 

пастеризацію, і в кінцевому результаті 

допомагає отримати безпечний та 

конкурентоспроможний харчовий продукт. 

Вітчизняним товаровиробникам часто 

доводиться працювати з сировиною низької 

якості, що викликано низькими параметрами 

якості та спадом обсягів її виробництва.  

Саме тому, варто звернути увагу на приклад 

ПАТ «Миронівський хлібопродукт». Це вели-

чезний агрохолдинг, який має вертикальну 

бізнес-модель, що дозволяє контролювати всі 

стадії виробництва курятини: від виробництва 

інкубаційного яйця до розповсюдження й 

продажу фінальної продукції, від вирощування 

власних зернових до виробництва необхідних 

для годівлі птиці комбікормів. Це забезпечує 

повний контроль за якістю та собівартістю. 

Унікальна бізнес-модель та інтенсивні 

капіталовкладення у розвиток і будівництво 
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нових виробничих об'єктів з високим рівнем 

ефективності – це головна перевага компанії 

порівняно з конкурентами [5]. 

Вирішити проблему підвищення якості 

української молокопереробної галузі та 

забезпечити нарощування обсягів виробництва 

молока можна шляхом впровадження 

організаційно-економічних стимулів: у сфері 

виробництва: активізація розвитку і 

нарощування обсягів виробництва молочної 

сировини; техніко-технологічне переозброєння 

аграрних підприємств на основі використання 

новітніх біотехнологій, зниження 

електроспоживання, підвищення якості 

молочної сировини та підвищення рівня 

конкурентоспроможності на внутрішньому 

ринку; в соціальній сфері: підвищення 

мотивації персоналу, збереження трудових 

ресурсів і нарощування інтелектуального 

потенціалу кадрів, як сировинної, так і 

промислової сфери переробки молока; в 

інституційній сфері: вдосконалення державної 

політики захисту конкуренції на ринку 

молочної сировини і молочних продуктів, 

державне стимулювання експорту молочної 

продукції, впровадження та використання 

світових стандартів, активне стимулювання 

нарощування поголів'я корів, розвиток 

інфраструктури зберігання, транспортування і 

логістики руху молочної сировини і молочних 

продуктів [6]. 

В Україні продовжує розвиватися еко-тренд 

на використання екологічних товарів та 

перехід на екологічне виробництво. 

Таблиця 1 

Розробка бенчмаркінгової стратегії вітчизняних підприємств на 2017-2018 роки 

Компанія Проблеми Сучасний досвід 

вирішення проблем 

Результати 

ПАТ «Вімм Білль Данн» Низькі показники 

експорту продукції 

закордон  

Надійний перевізник та 

продаж продукції в 

роздрібних мережах 

закордоном 

Успішний експорт продукції в 

країни ЄС протягом 10 років, 

налагоджені та стабільні 

поставки 

ПрАТ «Тернопільський 

молокозавод» 

Формування бренду 

підприємства та довіра 

споживачів 

Стратегія «Свіже 

молоко», FRESH-

логістика 

Висока лояльність серед 

споживачів, пізнаваність 

бренду, бренд асоціюється із 

якісною та свіжою продукцією 

ПАТ «Миронівський 

хлібопродукт» 

Низька якість 

сировини 

Вертикальна бізнес-

модель, власні ферми та 

сировинні бази 

Повний контроль за якістю 

сировини та собівартістю 

продукції 

ПАТ «Житомирський 

маслозавод» 

Соціальна 

відповідальність, 

слідування трендам 

Екологічне виробництво Якість та безпека виготовленої 

продукції, довіра споживачів 

Розроблено автором 

 

Функціонування будь-якого виробництва 

пов’язане з рядом екологічних аспектів: утво-

рення пари аміаку, використання води, утво-

рення викидів в атмосферу продуктів згоряння 

природного газу, використання природного га-

зу, використання миючих та дезінфікуючих за-

собів, утворення відходів сировини, утворення 

викидів в атмосферу СО при спаленні бензину, 

утворення викидів від згоряння палива. Розу-

міючи масштаби виробництва, ПАТ «Жито-

мирський маслозавод» прагне до постійного 

зростання показників якості та екологічного 

стану довкілля, докладає невпинних зусиль до 

попередження та мінімізації забруднення. 

Підприємство несе повну відповідальність за 

якість та безпеку виробленої продукції, а 

також впливи на екологію [7]. 

Користуючись досвідом перелічених ком-

паній, складемо стратегічний план на основі 

бенчмаркінгового підходу, який враховує дос-

від лідерів на ринку та в галузі, зокрема: орієн-

тація на ринок ЄС; удосконалення маркетин-

гової діяльності та формування бренду; власна 

сировинна база; екологічне виробництво. 



Альманах науки 

 

24 

Висновки. У процесі роботи було запропо-

новано бенчмаркінгову стратегію  вітчизняно-

го підприємства ПАТ «Яготинський маслоз-

авод». Дана стратегія дозволить підприємству 

вдосконалювати свою діяльність, оптимізу-

вати бізнес-процеси, розробляти та випускати 

нові товари для того, щоб зайняти більшу час-

тину ринку, бути не лише рентабельним під-

приємством, а й бути попереду своїх конку-

рентів, вийти на нову ринкову нішу. Втілення 

цих заходів сприятиме покращенню умов 

функціонування діяльності підприємства в 

цілому, підвищенню конкурентоспроможності 

та інвестиційної привабливості.  
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Чухлиб В.Е., Артеменко Л.П. 

БЕНЧМАРКИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Понятие бенчмаркинга является новым для Украины. Несмотря на успешность этого метода в мире, только 2% компаний 

нашего государства пользуются этим методом повышения конкурентоспособности. Проблема заключается в отсутствии 

теоретических и практических навыков в данной сфере, а также специалистов, которые могли бы предоставить качественные 

услуги по бенчмаркинга. В статье раскрыто понятие бенчмаркингового подхода, приведены примеры успешно реализованных 

стратегий на отечественных предприятиях и предложены бенчмаркингового стратегию отечественного предприятия, 

разработанную с помощью бенчмаркингового подхода. Рассмотрены типичные проблемы отечественных предприятий на 

примере ОАО «Яготинский маслозавод», приведены варианты их решения на примерах современных предприятий Украины, а 

также результаты, которых можно достичь, используя данный подход. 

Ключевые слова: бенчмаркинг, бенчмаркинговый подход, стратегия предприятия, конкурентоспособность предприятия, бренд, 

вертикальная бизнес-модель, эко-производство. 

 

Chukhlib V., Artemenko L.  

BENCHMARKING ENTERPRISE STRATEGY 

Benchmarking concept is new to Ukraine. Despite the success of this method in the world, only 2% of our country's companies use this 

method of increasing competitiveness. The problem is the lack of theoretical and practical skills in this area, as well as experts who could 

provide quality services to benchmarking. The article deals with the concept of benchmarking approach, examples of successful strategies to 

domestic enterprises and proposes a strategy Benchmarking domestic enterprise developed using benchmarking approach. Typical 

problems of domestic enterprises by the example of JSC "Yahotyn creamery" are solutions to solve them with examples of modern 

enterprises of Ukraine and the results that can be achieved using this approach. 

Keywords: benchmarking, benchmarking approach, enterprise strategy, competitiveness, brand, vertical business-model, eco-production. 
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