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що в свою чергу негативно відіб’ється на економічному та екологічному 

становищі держави.  
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В науковій  літературі в цей час змішуються поняття конкурентний аналіз 

та бенчмаркінг, який розглядається як складова частина конкурентного аналізу. 

Подібна позиція, на наш погляд, відображає тільки певний етап у розвитку 

бенчмаркінгу та надмірно спрощує і звужує завдання останнього на сучасному 

етапі. З часом бенчмаркінг перетворюється на регулярну і різноманітну 

діяльність спрямовану на вдосконалення різних аспектів бізнесу на основі 

виявлення та аналізу кращих практик не тільки конкурентів, але й компаній 

інших галузей.  На перше місце в сучасних умовах виходить творча сторона 

бенчмаркінгу, заснована на регулярному моніторингу кращих ідей і 

результатів, у тому числі і в середині багатонаціональних компаній, з метою їх 

адаптації та розвитку власних конкурентних переваг 

Попередні наукові дослідження авторів дозволили ввести в науковий 

оборот нову концепцію  бенчмаркінгу – конкурентно-синергетичний 
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бенчмаркінг [1, 2], використання якого передбачає отримання результатів по 

одному з наступних чотирьох варіантів: 

 пряме зменшення індивідуального рівня конкурентоспроможності конкурента;

 відносне зменшення індивідуального рівня конкурентоспроможності

прямого конкурента; 

 пряме зменшення загального (галузевого) рівня 

конкурентоспроможності конкурента; 

 відносне зменшення загального (галузевого) рівня 

конкурентоспроможності конкурента. 

 Назва цього виду бенчмаркінгу зумовлена тим, що його проведення 

направлене на тільки на отримання нових або посилення існуючих 

конкурентних переваг даного підприємства, а і на результативне проведення 

цього виду бенчмаркінгу, що передбачає наявність синергетичного ефекту.  

На наше тверде переконання не кожне машинобудівне підприємство 

може ефективно використовувати методичні положення конкурентно-

синергетичного бенчмаркінгу. Зовсім не досить отримати прогресивну 

технологію, інноваційні пропозиції в галузі товарної, збутової, управлінської, 

маркетингової, комунікаційної, інформаційної,  цінової політики. Ще необхідно 

ефективно і в певні терміни розпорядитися цим надбанням. Можна привести 

безліч прикладів, коли машинобудівне підприємство має значний портфель 

важливих інноваційних проектів, але жодний з них роками, а то і десятками 

років  не в змозі реалізувати на практиці. Для цього потрібні певні передумови, 

матеріальні і інтелектуальні можливості, серед яких найбільш важливими, на 

нашу думку, слід виділити наступні: 

 інтелектуальні можливості (наявність науково-технічного персоналу

певної кваліфікації); 

 матеріально-технічні можливості (наявність відповідного обладнання,

приборів, обчислювальної техніки, інформаційних мереж, сировини, 

напівфабрикатів і т.п.); 



 76 

 виробничі можливості (наявність відповідної виробничої структури 

на підприємстві: цеха, відділи, технологічне обладнання, відповідні технології, 

вільні виробничі потужності і т.п.); 

 фінансові можливості (наявність вільних фінансових засобів для 

практичної реалізації результатів конкурентно-синергетичного бенчмаркінгу); 

 маркетингові (ринкові) можливості (наявність каналів збуту, мережі 

комунікацій, певного впливу на споживачів і конкурентів і т.п.); 

 іміджеві можливості (наявність такого рівня ділової репутації, 

ринкового авторитету підприємства, що дозволить йому ефективно 

використати додаткові конкурентні переваги, отримані в результаті проведення 

конкурентно-синергетичного бенчмаркінгу.  

Виходячи з викладених положень пропонується перед тим, як 

здійснювати процедуру конкурентно-синергетичного бенчмаркінгу 

конкурентних переваг, проводити моніторинг потенційних конкурентних 

переваг і можливостей даного підприємства по практичній реалізації отриманих 

після проведення конкурентно-синергетичного бенчмаркінгу результатів. 

Важливе значення також в цьому процесі слід віддати концептуальним 

положення комплаєнсу [3-15]. Якраз колмплаєнс-програма промислового 

підприємства дозворляє суттєво збільшити рівень конкурентоспроможності як 

самого підприємства, так і його продукції.  
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