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Висвітлено теоретичні положення методів бенчмаркінгу, виявлено найбільш ефективний метод для стратегічного порівняння, визначено 

закономірність у пошуку партнера по бенчмаркінгу або «еталонного» підприємства. 
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Різні дослідники – маркетологи по-різному 

визначають бенчмаркінг, але всі вони так або інакше 

сходяться на визначенні, в якому мета бенчмаркінгу 

зводиться до спроб  виявити досвід кращих практик 

аналогічних організацій, що стали причиною появи у 

цих організацій ключових факторів успіху, і 

впровадити цей досвід в діяльність своєї компанії. 

При цьому головною завданням стає пошук 

«еталона». 

У даний момент вітчизняна економіка 

знаходиться у кризі, але  в той же час криза дає нам 

можливість на основі аналізу зарубіжних методів 

менеджменту якості і вдосконалення бізнес – процесів 

підвищити якість відтворювальних процесів 

вітчизняних підприємств. Основною метою 

підвищення якості бізнес – процесів є збільшення 

споживчої цінності продукції для максимального 

задоволення споживачів, а також підвищення 

ефективності процесів закупівлі, виробництва і збуту 

за умов забезпечення зниження собівартості кінцевого 

продукту, що в умовах кризи стає головним фактором 

забезпечення конкурентоспроможності підприємств  

[1]. 

На практиці найбільш часто застосовуються різні 

види бенчмаркінгу, які можна класифікувати залежно 

від того, з ким проводиться порівняння і що 

порівнюється. 

Об'єктами бенчмаркінгу можуть бути методи, 

процеси, технології, якісні параметри продукції, 

показники фінансово-господарської діяльності 

підприємств (структурних підрозділів). 

Внутрішній бенчмаркінг здійснюється усередині 

підприємства, в результаті якого може аналізуватися 

та порівнюватися діяльність відділів або структурних 

підрозділів одного й того самого підприємства. 

Зовнішній бенчмаркінг, зорієнтований на 

конкурентів, — сконцентрований на порівняльному 

аналізі товарів (робіт, послуг), продуктивності 

виробничих процесів та інших параметрів 

досліджуваного підприємства з аналогічними 

характеристиками підприємств-конкурентів. 

Найкращий аналог для порівняння є “ринковий 

лідер”. Ідентифікація факторів, які призводять до 

відставання досліджуваного підприємства від лідера, 

дає змогу розробити рекомендації щодо скорочення 

відставання. 

Партнерський бенчмаркінг можна вважати одним 

з елементів нової ситуації, коли відбувається відмова 

від суперництва на користь співробітництва. Саме 

такий вид зовнішнього бенчмаркінгу розглядає 

Є.Демінг, саме так працюють багато японських 

фірм [2]. Бенчмаркінг є діяльністю, заснованою на 

взаємовідносинах, узгодженні й обміні даними, що 

забезпечують "виграшну" ситуацію для обох сторін. 

Але взаємність не буває наосліп. Спочатку необхідно 

погодити межі діапазону інформації, порядок обміну 

даними, логіку проведення дослідження. У 

бенчмаркінговому альянсі будь-який партнер 

повинний мати гарантії щодо поведінки інших і, 

тільки повага правил гри всіма учасниками, гарантує 

усім гарний результат. Усе має бути заздалегідь 

встановлене і погоджено. 

Партнерський бенчмаркінг проводиться кількома 

підприємствами, які укладають договір про 

проведення спільних порівняльних досліджень 

політики кожного з учасників з метою надання 

допомоги один одному для подальшого успішного 

розвитку. Проведення такого бенчмаркінгу вважається 

одним зі способів пом'якшення конкуренції.  

Конкурентний бенчмаркінг використовується для 

порівняння своєї компанії з прямими конкурентами і 

зіставлення відповідних позицій на ринку. При цьому 

мета полягає в зіставленні компаній, що працюють на 

одних і тих же ринках і пропонують конкуруючі 

продукти, послуги або робочі процеси. На легкість 

отримання інформації тут можна розраховувати тільки 

за певних умов. Конкуренти можуть займатися 

конкурентної контррозвідкою, тим самим 

ускладнюючи пошук даних про свою діяльність. 

Конкурентна розвідка припускає використання цілого 

набору методів для отримання необхідної інформації. 

Значно більші труднощі зазнають ті 

підприємства, які застосовують індивідуальний 

конкурентний бенчмаркінг. Особливі труднощі 

проведення такого бенчмаркінгу пов’язані з тим, що 

при розробленні плану дій необхідно прорахувати 

перспективу розвитку стратегічної політики 

підприємства, взятого за еталон, і в ході реалізації 

програми періодично порівнювати його діяльність зі 

своєю. В умовах закритості інформації це далеко не 

прості задачі, тому й виявляється кращим 

партнерський бенчмаркінг. 

Функціональний бенчмаркінг, за якого 

аналізуються окремі процеси, функції, методи й 

технології порівняно з іншими підприємствами, які не 

є конкурентами розглядуваного. Фірми, що 
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застосовують схожі методи, прийоми чи технології і 

не є конкурентами, охоче йдуть на взаємний обмін 

первинною інформацією та зацікавлені в реалізації 

спільних проектів, спрямованих на вдосконалення тих 

чи інших операцій, що порівнюються. 

Загальний бенчмаркінг націлений на вивчення 

найбільш ефективних процесів будь-якої компанії. 

Хоча даний тип бенчмаркінгу можна використовувати 

для зіставлення несхожих один на одного організацій, 

під час його проведення необхідно виявляти 

процедури і функції,які можна порівнювати. Іноді цей 

метод буває важко реалізувати, оскільки загальний 

бенчмаркінг вимагає широкого концептуального 

аналізу всього процесу еталонного зіставлення і 

ретельного розуміння процедур в інших секторах 

економіки [3]. 

Порівнюючи різні види бенчмаркінгу та рівні, на 

яких він проводиться, узагальнюємо результати 

теоретичного дослідження у наступній таблиці. Різні 

комбінації видів та рівнів розбиті на ті, що мають 

низьку ефективність результатів порівняння 

(«низька»), середню ефективність («середня») та 

високу ефективність («висока»), що автоматично 

рекомендуються для подальшого дослідження 

(табл.1). 

Виходячи із емпіричного аналізу ефективності 

різних видів бенчмаркінгу  (табл. 1) виділяємо три 

найбільш ефективних методи аналізу: стратегічний 

конкурентний аналіз,  функціональний та загальний 

бенчмаркінг процесів. Далі у статті особливу увагу 

приділяється стратегічному конкурентному 

бенчмаркінгу, в рамках якого розкривається 

стратегічне позиціонування підприємств на ринку, 

представлене у диференціації асортименту товарів.  
 

Таблиця 1- Ефективність комбінацій типів бенчмаркінгу. 

 
 Внутріш

ній 

бенчмар

кінг 

Конкурентн

ий 

бенчмаркінг 

Функціонал

ьний 

бенчмаркінг 

Загальний 

бенчмаркі

нг 

Бенчмар

кінг 

показни

ків 

середня висока середня низька 

Бенчма

ркінг 

процесі

в 

середня низька висока висока 

Стратег

ічний 

бенчма

ркінг 

низька висока низька низька 

Темою дослідження є підвищення міжнародної 

конкурентоспроможності вітчизняного підприємства. 

Область дослідження – діяльність та позиціонування 

міжнародних кондитерських підприємств та вибір 

такого підприємства як «еталонного» для порівняння з 

вітчизняним підприємством. Далі йде вибір типу 

бенчмаркінгу. Підтверджуючи у дослідженні вибране 

стратегічне конкурентне порівняння, як один з 

найефективніших методів. Якщо б застосовувався 

внутрішній бенчмаркінг, де порівнюються між собою 

внутрішні процеси компанії, такі як результати роботи 

відділів, філій та інше, наступним кроком був би збір 

інформації про свою компанію, за яким слідував би 

аналіз отриманих результатів та підготовка 

рекомендацій щодо змін. 
Оскільки в нас порівняння здійснюється між 

кількома компаніями, то наступним етапом є пошук і 

вибір партнерів по бенчмаркінгу для порівняння з 

кондитерською компанією «АВК». Це перша стадія 

етапу аналізу показників.  
У рамках проведення досліджень було виявлено 

основних лідерів у кондитерській діяльності на 
міжнародному ринку. Так як на ринку України «АВК»  
- один з лідерів категорії шоколадних виробів, то 
дослідження будуть сфокусовані саме на шоколадній 
продукції [4]. Сьогодні нам доступна величезна 
кількість марок шоколадних виробів, що завдяки 
старанням тисяч майстрів постійно набувають нових 
форм і смаків. При цьому є компанії, а також окремі 
бренди, що займають лідируючі позиції в 
шоколадному виробництві, це такі компанії, як 
«Нестле» («Nestlé»), «Монделез Інтернешенал» 
(«Mondelez International») (частка якого є компанією 
«Крафт Фудз» («Kraft Foods»), що займається саме 
виготовленням кондитерської продукції, «Марс» 
(«Mars»), «Фереро» («Ferrero»), «Херши» («Hershey»), 
«Барі Колебаут» («Barry Callebaut»), «Штольверк» 
(«Stollwerck»), «Maестрані» («Maestrani»), «Ліндт & 
Шпрюнглі» («Lindt & Sprüngli»), «Валрона» 
(«Valrhona»), «Валор» («Valor»), «Делафе» 
(«DeLafée»), «Годіва» («Godiva Chocolatier Inc.»). 
Майже всі ці компанії мають більше ніж півстолітню 
історію, багатий досвід, стабільну репутацію та своїх 
клієнтів, відомі бренди шоколаду, які користуються 
популярністю не тільки у країні свого народження або 
виготовлення, а і по всьому світу. Багато з цих брендів 
набули міжнародного характеру та упізнаються по 
всьому світу. Різні бренди позиціонують себе по-
різному, але компанії приклали титанічні зусилля для 
створення таких брендів, для того, щоб зайняти 
більшу частку споживання у світовому 
конкурентному списку найбільших виробників 
шоколаду. Ці компанії представлені та розподілені за 
даними щодо об’єму продажів за рік на світовому 
ринку за 2012 рік та за країною походження (табл.2). 

Країна походження має велике значення не 

тільки у кондитерській, а скільки у сфері 

виготовлення та збуту шоколаду. Найбільш цінується 

швейцарський, французький та бельгійський шоколад 

за свій чудовий смак та високу якість продукції Тому і 

лідерство з продажу з майже третьою частиною всього 

збуту (25,27%) належить компанії «Нестле», що 

походить зі Швейцарії (рис.1). 
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Таблиця 2 – Ранжування компаній за країною 

походження та об’ємом продажів на світовому ринку 

(2012 рік) 

 

 
Друге місце (19,97%) займає компанія «Крафт 

фудз», що належить до групи «Монделез 

Интернешенал», третє місце (19,39%) займає 

всесвітньовідома компанія Марс, що не сильно відстає 

від другого місця. Інші тридцять відсотків ринку 

розділили між собою такі компанії, як «Фереро», 

«Херши», «Барі Колебаут» та інші.  

Хотілося б відзначити, що значна доля ринку 

належить міжнародним корпораціям, збут товарів 

яких виготовляється майже у кожній країні світу. Такі 

корпорації мають свої представництва майже по 

всьому світу, іноді навіть спеціалізують різні види 

шоколаду для різних країн, різних, культур, різних 

свят, різних типів та розпорядків життя. 

 

 
 

Рисунок 1 – Частка ринку збуту міжнародних 

кондитерських компаній за 2012 рік 

 

Тобто шоколад стає не ексклюзивним продуктом, 

виробленим вручну, а уніфікованим та 

стандартизованим за смаком, формою та іншими 

характеристиками, благом, яке користується більшим 

попитом, ніж шоколад ексклюзивних брендових 

марок. Тому найбільшу увагу слід приділяти саме 

таким корпораціям, що ведуть не залишкову, а 

попереджувальну стратегію просунення товарів на 

ринку. 

Вважається, що прибуток компанії залежить 

лише від кількості позицій на ринку, тобто чим 

більше асортименту представлено, тим більше 

прибуток буде мати компанія. Дослідження були 

сконцентровані саме на шоколадній продукції, тому і 

позиції пов’язані з різними характеристиками 

шоколаду, такими як чорний шоколад, молочний 

шоколад, білий шоколад, пористий шоколад, цукерки, 

драже та інше. Інформацію щодо асортименту було 

взято з офіційних сайтів компаній, офіційних 

дистриб’юторських сайтів компаній - виробників чи 

спеціалізованих сайтів продажу шоколадних виробів. 

Різні компанії мають різні товарні позиції, хоч майже 

всі вони працюють у одній галузі виробництва. Кожна 
компанія унікальна і спеціалізується на своїх 

особливих асортиментних позиціях. Нема навіть двох 

компаній, що мають однаковий набір позицій. І також 

немає жодної компанії, що випускає всі 23 види 

продукції, тобто кожна з них вибрала для себе свій 

набір позицій та фокусується саме на них.  

 

 

Компанія 

Країна 

походжен

ня 

Об’єм 

продажів  

на 

світовому 

ринку 

(млн. 

доларів) 

Частка 

у 

світово

му 

об’ємі 

продажі

в 

«Нестле» («Nestlé») Швейцарія 21900,000 25,27% 

«Крафт Фудз» («Kraft 

Foods») «Mondelez 

International» 

США 17300,000 19,97% 

«Марс» («Mars») CША 16800,000 19,39% 

«Ferrero» («Фереро») Італія 7700,000 8,89% 

«Hershey» («Херши») США 7146,000 8,25% 

 «Барі Колебаут» 

(«Barry Callebaut»)  

Швейцарія 5900,000 6,81% 

 «Штольверк» 

(«Stollwerck»)  

Німеччина 2737,900 3,16% 

 «Maестрані» 

(«Maestrani»)  

Італія 2561,600 2,96% 

«Линдт & 

Шпрюнгли» (Lindt & 

Sprüngli) 

США 1863,970 2,15% 

«Валрона» («Valrhona») Франція 920,870 1,06% 

«Валор» («Valor») Іспанія 709,550 0,82% 

 «Делафе» («DeLafée»)  Швейцарія 604,560 0,70% 

«Godiva Chocolatier 

Inc.»)  

Бельгія 504,210 0,58% 

http://www.nestle.com/
http://www.kraft.com/
http://www.kraft.com/
http://www.kraft.com/
http://www.barry-callebaut.com/
http://www.barry-callebaut.com/
http://www.stollwerck.de/
http://www.stollwerck.de/
http://www.maestrani.ch/
http://www.maestrani.ch/
http://www.lindt.com/
http://www.lindt.com/
http://www.lindt.com/
http://www.valrhona.com/
http://valor.es/
http://www.delafee.com/
http://www.godiva.com/
http://www.godiva.com/
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Таблиця 3 – Зіставлення частки компаній у світовому об’ємі 

продажу на 2012 рік з кількістю позицій на ринку 

Компанія Частка у 

світовому 

об’ємі 

продажів 

Кількість 

позицій на 

ринку 

Нестле (Nestlé) 36,45% 15 

Монделез (Mondelez 

International) 

27,08% 14 

Марс (Mars) 19,18% 16 

Фереро (Ferrero)  4,34% 13 

Херши (Hershey) 4,03% 13 

 Барри Коллебаут (Barry 

Callebaut) 

3,33% 6 

 Штольверк (Stollwerck) 1,54% 14 

 Maестрани (Maestrani) 1,45% 8 

Линдт & Шпрюнгли (Lindt & 

Sprüngli) 

1,05% 10 

 Валрона (Valrhona) 0,52% 10 

Валор (Valor) 0,40% 13 

 Делафе (DeLafée) 0,34% 3 

 Годива (Godiva Chocolatier 

Inc.) 

0,28% 11 

 

Далі буде доцільним порівняти частку компанії у 

світовому об’ємі продажу товарів з кількістю позицій, 

представлених на ринку (табл. 3). Максимальна 

кількість позицій -23, мінімальна-1. Але жодна з 

компаній не має позицій більше ніж 16. 

Різні компанії з різними частками ринку мають 

різну кількість представлених позицій. Тобто так, 

компанії, що мають велику частку ринку, а це 

компанії «Монделез», «Нестле» та «Марс», мають і 

найбільшу кількість позицій (16-14) , але компанії з 

доволі меншою часткою продажів на ринку, 

наприклад, компанія «Штольверк», мають таку ж 

кількість позицій також (14). Наприклад, компанія 

«Фереро» має 4,34% ринку та 13 позицій, а компанія 

Валор при аналогічній кількості має лише 0,40% 

ринку. Компанії «Линдт & Шпрюнгли» та «Валрона» 

мають однакову кількість (10) позицій, але в компанії 

«Линдт & Шпрюнгли» ринкова доля, хоч трохи, але 

більше. Виробник шоколаду «Барри Коллебаут» має 

всього лише 6 позицій, але займає 3,33% ринку, 

опереджаючи 7 інших виробників. Тобто, 

закономірність між кількістю позицій та часткою 

ринку звичайно є, але це стосується лише великих 

корпорацій, у яких сконцентровано 70% усього ринку, 

так, вони дійсно реально диверсифіковані.  

Проаналізуємо дані за допомогою математичного 

аналізу тренда, що допоможе виявити точну 

закономірність між двома параметрами: об’ємом 

продажів та часткою ринку (рис 2).  Незалежний 

показник - кількість позицій на ринку, залежний 

показник - частка у світовому обсязі продажів товарів. 

Тенденція є, але дуже неявна, бо коефіцієнт 

достовірності апроксимації (R2) показує ступінь 

відповідності трендової моделі вихідним даним. Його 

значення може лежати в діапазоні від 0 до 1. Чим 

ближче R2 до 1, тим точніше модель описує наявні 

дані. У нашому випадку, цей коефіцієнт дорівнює 

0,301, це навіть менше 0,5, він більш до 0, ніж до 1. 

Все це виражає неточність опису моделі залежності 

кількості позицій на ринку та об’єму продажу. 

Рівняння моделі має наступний вигляд (формула 1) : 

                           y=0,013x-0,073    (1),  

де 0,013 – коефіцієнт незалежної змінної; 

     0,073 – коригуючий коефіцієнт моделі. 

 
Рисунок 2 – Залежність між кількістю позицій на 

ринку часткою продажів у світовому об’ємі 

 
Цей коефіцієнт (0,013) вказує на недоцільність 

збільшення товарних позицій для збільшення обсягу 

ринку. Тобто, збільшуючи на 1 будь-яку товарну 

позицію частка ринку збільшиться всього на 0,013%, 

що є не ефективним. Але й ця модель буде давати 

такий результат лише після шостої позиції та в 

незмінних умовах, таких як зовнішні та внутрішні 

фактори ринку, кількість ключових компаній та 

обсягу продажів їх продукції, незмінній кількості 

позицій. 

Таким чином, проаналізувавши математичним та 

емпіричним методом отримані дані щодо обсягу збуту 

продукції констатуємо, що при виборі партнера для 

бенчмаркінгу не обов’язково вибирати найбільш 

диверсифікованого партнера та кількість позицій не є 

визначальною для успіху на ринку, вираженому у 

такому показнику, як обсяг продажів. 
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