
Вісник українсько-туркменського культурно-освітнього центру, 2019 

 

 - 167 - 

Список використаних джерел 

1. Новий словник іншомовних слів. – К.: АРІЙ, 2008. – 672 с. 

2. Политология: энциклопедический словарь. – М.: Изд-во Моск. 

коммерч. ун-та. 1993. – 431 с. 

3. Соціологічна енциклопедія. – К.: «Академвидав», 2008. – 456 с. 

4. Социологический энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА; М–

НОРМА, 1998. – 488 с.  

5. Філософський словник. К.: «Головна редакція Української Радянської 

Енциклопедії Академії наук Української РСР», 1973. – 600 с. 

 

 

Поп Ірина, 

Скрипник Ростистав 

 

БЕНЧМАРКІНГ ЯК ШЛЯХ ДО КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ 

 

В Україні є багато підприємств, де виробництво скорочується не 

тому, що вони виробляють непотрібні товари, а тому що вони не можуть 

належним чином адаптуватися до нових умов ринкової економіки, 

адаптувати систему постачання ресурсів та формувати відповідний 

персонал з відповідною кваліфікацією, що стосується також керівників та 

менеджерів. Це призводить до зниження прибутку, неефективного та 

навіть збиткового виробництва і, як наслідок, краху малих та великих 

підприємств. Проблема полягає в тому, що компанія зловживавши своїм 

потенціалом, не звернула уваги на фактори, важливі для її успішного 

функціонування, тобто внесла неправильну стратегію на ринок [1]. 

Важливо, щоб керівництво підприємств розуміло актуальність та 

ефективність порівняльного аналізу та активно застосовувало його у своїй 

практиці, щоб уникнути бар’єрів, що перешкоджають його впровадженню. 

Так, засоби масової інформації, консалтингові компанії, навчальні заклади 

та навчальні центри відіграють важливу роль у поширенні порівняльного 

аналізу в Україні, що має сприяти поширенню знань про цей метод. 

Ефективному розвитку бенчмаркінгу також повинні сприяти урядові 

установи, відповідальні за податкову систему та фінансовий облік, які 

надають інформацію про функціонування організацій, оскільки тестування 

базується на реальних даних та точному аналізі. Завжди важливо 

пам’ятати, що бенчмаркінг заснований на взаємовигідній співпраці та 

взаємодії із зацікавленими сторонами. Більше того, українським компаніям 

слід керуватися міжнародними стандартами та активно взаємодіяти з 

іноземними партнерами, враховуючи при цьому інтереси та особливості 

національного бізнесу [3]. 
Уміле використання бенчмаркінгу, а також наявність досвідчених 

фахівців призведуть до таких позитивних аспектів: покращення 
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результатів роботи; зниження витрат на внутрішньофірмовий розвиток 
(стратегії та процеси) шляхом застосування та вдосконалення інших; у 
партнерах з бенчмаркінгу – встановлення довірливих відносин між 
компаніями; постійне вдосконалення функціонування організації шляхом 
регулярного порівняння елементів діяльності з однаковими підходами до 
значно успішних заходів на мікро- та макрорівні [2]. 

Основним недоліком, пов’язаним із порівняльним аналізом, 
порівняно з іншими методами, є те, що цей метод є відносно новим. 
Сьогодні дуже мало спеціалістів, які мають достатньо знань для реалізації 
порівняльного проекту. Існують також деякі застереження щодо 
доступності інформації, без якої порівняльний аналіз не може існувати. 
Однак переваги порівняльного аналізу та ефективність його впровадження 
заперечуються потенційними недоліками та проблемами [1]. 

Порівнюючи результати діяльності підприємства з еталонними або 
ідеальними значеннями провідної компанії, параметри порівняння можуть 
бути такими: торгові площі, склади, робочий час, понаднормовий час, 
асортимент продукції та асортимент продукції, її якість, кількість 
контрактів, кількість клієнтів, постачальників, умови придбання та послуги 
тощо. У той же час відомі світові лідери, такі як Xerox, Ford Motor, IBM, 
AT&T, Du Pont, Eastman Kodak, Motorola та інші. Для того, щоб захопити і 
зберегти певну частку ринку, ці методи використовуються як стандарт 
управління, вітчизняні компанії не публікують ніякої інформації, а 
науково-методична література в цій галузі практично не розроблена [1]. 

Отже, бенчмаркінг дозволяє зрозуміти, як працюють передові 
компанії, і допомагає досягти, в деяких випадках, набагато кращих 
результатів, а саме: зменшити витрати на виробництво, збільшити 
прибутковість, оптимізувати структуру витрат та вибрати бізнес-стратегію 
підприємства, що особливо важливо для розвитку економіки України. Крім 
того, використання бенчмаркінгу може значно знизити витрати на 
маркетингові дослідження, тобто використання бенчмаркінгу може 
покращити систему управління маркетингом на підприємстві [2]. 
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