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АНОТАЦIЯ 

Бобровник Д.О. Організаційно-економічний механізм 

використання бенчмаркінгу в діяльності аграрних підприємств. На 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності). – Львівський національний аграрний 

університет, Львів, 2020. 

Дисертацію присвячено дослідженню теоретико-методичних засад та 

розробці практичних рекомендацій з формування організаційно-

економічного механізму використання бенчмаркінгу в діяльності аграрних 

підприємств. 

За результатами дослідження теоретичних засад використання 

бенчмаркінгу в діяльності підприємств розкрито двоїсту природу 

бенчмаркінгу як інноваційного інструменту управління, зумовлену 

динамічним і статичним підходами у відображенні його сутності. На основі 

цього бенчмаркінг розглянуто як безупинний процес пошуку еталонних 

критеріїв розвитку підприємства з метою отримання необхідної інформації 

та використання її в процесі управління його діяльністю задля  максимізації 

результатів розвитку підприємства у перспективі.  

Застосовано системний підхід до розгляду процесу використання 

бенчмаркінгу в діяльності аграрних підприємств та встановлення його 

особливостей. На основі цього удосконалено сутнісні положення щодо 

системи використання бенчмаркінгу в діяльності аграрного підприємства, 

яку розкрито як сукупність взаємопов’язаних елементів. Елементи системи 

структурно диференційовані за етапами здійснення безупинного пошуку 

еталонних критеріїв розвитку суб’єкта господарювання та за напрямками 

використання одержаної інформації в процесі управління його діяльністю.  

Враховуючи специфіку функціонування галузі сільського господарства, 

використання бенчмаркінгу в аграрних підприємствах розкрито за 
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функціональними ознаками. До цих ознак віднесено: універсальність – 

управління ефективністю різних видів діяльності аграрного підприємства; 

рекомендаційність – пошук необхідної інформації з метою надання 

відповідних рекомендацій щодо покращення діяльності аграрного 

підприємства; адаптивність – адаптація отриманої інформації щодо нових 

ідей до власних бізнес-процесів аграрного підприємства; інноваційність – 

ініціювання інноваційних процесів у діяльності аграрного підприємства; 

креативність – генерація та втілення нових ідей у діяльність аграрного 

підприємства з метою вирішення нестандартних ситуацій; результативність – 

спрямованість на отримання максимально кращих результатів розвитку 

аграрного підприємства за умови дії будь-яких негативних факторів. 

Обґрунтована система організаційно-методичного забезпечення 

використання бенчмаркінгу в процесі управління аграрним підприємством. 

Ця система представлена сукупністю елементів управління, які органічно 

взаємопов’язані між собою та доповнюють один одного в процесі створення 

всіх необхідних умов для активізації ресурсних можливостей підприємства 

з метою впровадження кращих практик підприємств-лідерів. Задіяні 

принципи, інструменти, важелі та методи управлінського впливу формують 

методологічну платформу застосування бенчмаркінгу. Складовою 

організаційно-методичного забезпечення відповідного процесу є розробка 

алгоритму впровадження бенчмаркінгу на підприємстві.  

На основі проведеного опитування менеджерів і фахівців низки 

аграрних підприємств ідентифіковано основні проблеми, які гальмують 

використання бенчмаркінгу в діяльності сільськогосподарських 

товаровиробників. Серед них: інформаційна замкненість підприємств, які 

для забезпечення стабільного та успішного розвитку намагаються не 

демонструвати реальні показники власної діяльності; відсутність 

кваліфікованих працівників, які б могли імплементувати досвід передових 

підприємств у практику розвитку їхнього господарства; витратність 

проведення процесу порівняння базового підприємства з еталоном; низьку 
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обізнаність керівників щодо процедури бенчмаркінгу; відсутність лідерів 

для порівняння. З’ясовано, що, незважаючи на ці та інші проблеми, на 

багатьох підприємствах використовують бенчмаркінг, помилково відносячи 

його до інших інструментів управління.  

Очікуваними результатами від використання бенчмаркінгу в діяльності 

аграрних підприємств можуть бути насамперед: підвищення якості 

працівників управлінської ланки, зростання обсягів виробництва продукції; 

скорочення розриву між підприємством та еталоном. 

З’ясовано, що, процес використання бенчмаркінгу в аграрних 

підприємствах має відбуватися на основі принципів, застосування яких 

спрямоване на забезпечення процесу удосконалення їхньої діяльності. До 

цих принципів віднесено: цілеспрямованість, інформаційне оновлення, 

підготовчий процес, поетапність впровадження, інноваційність, гнучкість, 

спрямованість на результат, системність, універсальність використання, 

прозорість. Ефект очікується при комплексному застосуванні зазначених 

принципів.  

Використання бенчмаркінгу в діяльності аграрних підприємств орі-

єнтоване на отримання цінної інформації щодо практичного досвіду більш 

успішних лідерів галузі. Імплементація досвіду лідерів галузі у власну бізнес-

стратегію сприятиме одержанню ефекту у вигляді нарощення можливостей 

одержання максимальних результатів від здійснення діяльності, що 

безпосередньо пов’язано з нарощенням стійких конкурентних переваг 

підприємства на довгострокову перспективу. У цьому напрямку 

запропоновано використання бенчмаркінгу при формуванні стратегії 

розвитку підприємства на засадах системного підходу. Цей підхід 

ґрунтується на єдності, цілісності та взаємозв’язку довгострокового, 

середньострокового і короткострокового видів планування. Відповідно, 

стратегія розвитку аграрного підприємства на основі бенчмаркінгу 

передбачає ієрархічну трансформацію планів: стратегічних – у тактичні, 

тактичних – в оперативні з урахуванням кращих методів організації 
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діяльності, що цілком змінює підхід до розробки стратегії розвитку 

підприємства. 

Сформована організаційно-економічна модель використання 

бенчмаркінгу в діяльності аграрних підприємств, що спрямована на 

результативне інтегрування цінної інформації щодо кращих методик 

організації виробничого процесу за напрямками впровадження технології 

бенчмаркінгу з метою одержання сукупного ефекту від його застосування. 

Впровадження бенчмаркінгу в діяльність аграрних підприємств 

вимагає значних інвестиційних вкладень, а тому потребує попереднього 

здійснення оцінки ефективності його впровадження та остаточного 

підведення підсумків про результати його використання. Для цього до оцінка 

ефекту від використання бенчмаркінгу обґрунтовано доцільність долучення 

до  традиційної системи показників ще й стратегічні. Стратегічні показники  

відображатимуть зміну соціально-економічних умов функціонування під-

приємства у тривалій перспективі, зміцнення його конкурентоспроможності 

та конкурентоспроможності отриманої ним продукції, де остання враховує 

оцінку її споживачами.  

Відповідно сукупний ефект від використання бенчмаркінгу в 

діяльності аграрних підприємств запропоновано оцінювати за напрямками 

його впровадження, а саме за економічним, соціальним, інноваційним та 

споживчим. Відображення ефектів за окремими напрямами у вартісній формі 

дає змогу підсумовувати їх для встановлення сукупного ефекту.   

Розроблено організаційно-економічний механізм використання 

бенчмаркінгу в діяльності аграрних підприємств. До його складу входить 

сукупність складових елементів, які визначають мету, принципи та 

функціональні ознаки застосування бенчмаркінгу, ресурсне та методичне 

забезпечення цього процесу. Ці елементи взаємопов’язані між собою 

системою послідовних дій у напрямку впровадження кращих методик 

організації виробничого процесу з метою отримання економічного, 

соціального, інноваційного та споживчого ефектів. 
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SUMMARY 

Bobrovnik D.O. - Organizational and economic mechanism of using 

benchmarking in the activities of agricultural enterprises. - On the rights of 

the manuscript. 

Thesis for the obtaining of a Candidate of Economic Sciences Degree, 

specialty 08.00.04 – Economy and management of enterprises (by types of 

economic activity). Lviv National Agrarian University, Lviv, 2020. 

The dissertation is devoted to research of theoretical and methodical bases 

and development of practical recommendations on formation of the organizational 

and economic mechanism of use of benchmarking in activity of the agricultural 

enterprises. 

According to the results of research of theoretical bases of use of 

benchmarking in activity of the enterprises the dual nature of benchmarking as the 

innovative tool of management caused by dynamic and static approaches in 

reflection of its essence is opened. Based on this, benchmarking is considered as a 

continuous process of finding reference criteria for enterprise development in order 

to obtain the necessary information and use it in the process of managing its 

activities to maximize the results of enterprise development in the future. 

A systematic approach to considering the process of using benchmarking in 

the activities of agricultural enterprises and establishing its features. Based on this, 

the essential provisions on the system of using benchmarking in the activities of an 

agricultural enterprise, which is disclosed as a set of interrelated elements, have 

been improved. The elements of the system are structurally differentiated 

according to the stages of continuous search of reference criteria for the 

development of the business entity and the areas of use of the information obtained 

in the process of managing its activities. 
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Given the specifics of the functioning of the agricultural sector, the use of 

benchmarking in agricultural enterprises is disclosed on functional grounds. These 

features include: universality - managing the effectiveness of various activities of 

the agricultural enterprise; recommendation - search for the necessary information 

in order to provide appropriate recommendations for improving the activities of 

agricultural enterprises; adaptability - adaptation of the received information on 

new ideas to own business processes of the agrarian enterprise; innovation - 

initiation of innovation processes in the activities of an agricultural enterprise; 

creativity - generation and implementation of new ideas in the activities of 

agricultural enterprises in order to solve unusual situations; effectiveness - the 

focus on obtaining the best possible results of development of the agricultural 

enterprise under the influence of any negative factors. 

The system of organizational and methodological support for the use of 

benchmarking in the management of an agricultural enterprise is substantiated. 

This system is represented by a set of management elements that are organically 

interconnected and complement each other in the process of creating all the 

necessary conditions for activating the resource capabilities of the enterprise in 

order to implement the best practices of leading companies. The principles, tools, 

levers and methods of managerial influence involved form a methodological 

platform for benchmarking. A component of organizational and methodological 

support of the relevant process is the development of an algorithm for the 

implementation of benchmarking in the enterprise. 

Based on a survey of managers and specialists of a number of agricultural 

enterprises, the main problems that inhibit the use of benchmarking in the activities 

of agricultural producers have been identified. Among them: information isolation 

of enterprises, which to ensure stable and successful development try not to 

demonstrate real indicators of their own activities; lack of skilled workers who 

could implement the experience of advanced enterprises in the practice of their 

economy; the cost of the process of comparing the base company with the 

standard; low awareness of managers about the benchmarking procedure; lack of 
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leaders for comparison. It has been found that, despite these and other problems, 

many companies use benchmarking, mistakenly referring it to other management 

tools. 

The expected results from the use of benchmarking in the activities of 

agricultural enterprises can be, first of all: improving the quality of management 

staff, increasing production volumes; reducing the gap between the company and 

the standard. 

It was found that the process of using benchmarking in agricultural 

enterprises should be based on the principles, the application of which is aimed at 

ensuring the process of improving their activities. These principles include: 

purposefulness, information update, preparatory process, phased implementation, 

innovation, flexibility, focus on results, system, universality of use, transparency. 

The effect is expected with the integrated application of these principles. 

The use of benchmarking in the activities of agricultural enterprises is 

focused on obtaining valuable information on the practical experience of more 

successful industry leaders. Implementing the experience of industry leaders in 

their own business strategy will help to achieve the effect of increasing the ability 

to obtain maximum results from the activities, which is directly related to 

increasing the sustainable competitive advantages of the company in the long run. 

In this direction the use of benchmarking at formation of strategy of development 

of the enterprise on the basis of the system approach is offered. This approach is 

based on the unity, integrity and interconnectedness of long-term, medium-term 

and short-term planning. Accordingly, the strategy of development of the 

agricultural enterprise on the basis of benchmarking provides hierarchical 

transformation of plans: strategic - in tactical, tactical - in operational taking into 

account the best methods of the organization of activity that completely changes 

the approach to development of strategy of development of the enterprise. 

An organizational and economic model of benchmarking in the activities of 

agricultural enterprises, which aims to effectively integrate valuable information 

on the best methods of organizing the production process in the implementation of 
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benchmarking technology in order to obtain the cumulative effect of its 

application. 

The introduction of benchmarking in the activities of agricultural enterprises 

requires significant investment, and therefore requires a preliminary assessment of 

the effectiveness of its implementation and the final summing up of the results of 

its use. For this purpose, before assessing the effect of the use of benchmarking, 

the expediency of joining the traditional system of indicators is also strategic. 

Strategic indicators will reflect the change of socio-economic conditions of the 

enterprise in the long run, strengthening its competitiveness and the 

competitiveness of its products, where the latter takes into account the assessment 

of its consumers. 

Accordingly, the cumulative effect of the use of benchmarking in the 

activities of agricultural enterprises is proposed to assess the areas of its 

implementation, namely economic, social, innovation and consumer. Displaying 

effects by individual areas in cost from allows you to sum them to establish the 

cumulative effect. 

An organizational and economic mechanism for the use of benchmarking in 

the activities of agricultural enterprises has been developed. It includes a set of 

components that determine the purpose, principles and functional characteristics of 

the application of benchmarking, resource and methodological support of this 

process. These elements are interconnected by a system of consistent actions in the 

direction of implementing the best methods of organizing the production process in 

order to obtain economic, social, and innovative and consumer effects. 

Key words: agricultural enterprise, benchmarking, organizational and 

economic mechanism, strategy, activity. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Діяльність аграрних підприємств є 

важливою складовою забезпечення економічного розвитку України. 

Зростання їхнього впливу на забезпечення стійких темпів економічного 

зростання країни характеризує потужний економічний потенціал аграрної 

сфери та вже є сталою тенденцією. Розвинутий аграрний сектор у державі 

позитивно впливає на всі сфери соціально-економічних відносин, 

виступаючи рушійною силою їх трансформацій. Проте сьогодні у 

функціонуванні виробників сільськогосподарської продукції існує значна 

кількість проблем, які стримують подальшу розбудову аграрної сфери в 

Україні. До їх числа варто віднести недостатню інноваційну активність 

підприємств галузі, застарілу технічна база та необхідність її реновації, відтік 

кваліфікованих кадрів, зростання конкуренції як на внутрішньому, так і на 

зовнішніх ринках агропродовольчої продукції, вплив глобалізаційних 

процесів на діяльність вітчизняних агроровиробників, низьку ефективність 

менеджменту суб’єктів  господарювання, ризики аграрної сфери та недієвість 

механізмів державної її  підтримки тощо. 

Вирішення окреслених перешкод вимагає об’єднання зусиль як 

аграріїв, так і органів державної влади для стимулювання та нарощення  

темпів аграрної економіки. Проте якщо інституційні зміни на макрорівні 

вимагають тривалого часу для розробки, оцінки та впровадження у 

реальність, то трансформації внутрішні, у межах окремих аграрних 

підприємств, можуть відбуватися більш швидкими темпами і забезпечити 

високу результативність функціонування  бізнес-одиниць сільсько-

господарської галузі. Саме тому особливої актуальності набувають питання 

пошуку нових підходів до прискорення розвитку суб’єктів підприємницької 

діяльності, серед яких варто виділити застосування бенчмаркінгу – 

запозичення досвіду роботи успішних компаній з метою пошуку 
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інноваційних технологій для подальшого їх запровадження в поточну 

діяльність окремими аграрними підприємствами.  

Вивченню питань сутності та особливостей використання бенчмаркінгу 

в роботі підприємств присвячені наукові праці зарубіжних і вітчизняних 

учених, серед яких – А. Вергун, Н. Воробйова, Л. Герасимчук, Ю. Губені, 

А. Дубодєлова, І. Гришова, Р. Кемп, Л. Курбацька, А. Лівінський,  

Т. Панчишин, Л. Паньковська, Дж. Перані, Д. Попович, О. Птащенко, В. 

Савенко, С. Сіріллі, Х. Харрінгтон, О. Христенко, Т. Шабатура, О. Шебанін,  

І. Яців та ін. Проте в напрацюваннях науковців не вироблена єдина позиція 

щодо впровадження бенчмаркінгу в діяльність аграрних підприємств. Також 

відсутні ґрунтовні дослідження з розробки стратегії розвитку аграрних 

підприємств на основі бенчмаркінгу. Поряд з цим вимагають подальшого 

опрацювання  й питання щодо впорядкування понятійно-категоріального 

апарату, уточнення базових категорій, обґрунтування концепту 

організаційно-економічного забезпечення використання бенчмаркінгу в 

діяльності аграрних підприємств.  

Таким чином, відсутність обґрунтованої науково-теоретичної бази та 

прикладних рекомендацій щодо організаційно-економічного механізму 

використання бенчмаркінгу в діяльності аграрних підприємств, який 

враховував би специфіку розвитку підприємств аграрного сектору, засвідчує 

високу актуальність теми дисертаційної роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами та темами.  

Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт 

економічного факультету Львівського національного аграрного університету, 

є складовою наукових тем досліджень на 2011–2015 рр. «Теоретико-

методологічне та організаційно-економічне обґрунтування розвитку 

сільського господарства і села» (номер державної реєстрації 0111U001252) та 

на 2016–2020 рр. «Організаційно-економічний механізм забезпечення 

інноваційного розвитку аграрного сектору економіки та села» (номер 

державної реєстрації 0116U003176). У рамках зазначених тем автор дослідив 
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науково-теоретичні та практичні аспекти формування організаційно-

економічного механізму використання бенчмаркінгу в діяльності аграрних 

підприємств. 

Мета і завдання дисертаційного дослідження. Метою дисертаційного 

дослідження є обґрунтування теоретико-методичних засад і розробка 

науково-практичних рекомендацій з формування організаційно-економічного 

механізму використання бенчмаркінгу в діяльності аграрних підприємств.  

Для досягнення цієї мети поставлені та вирішувалися такі завдання: 

 розкрити сутність дефініції «бенчмаркінг» на основі використання 

динамічного та статичного підходів до її трактування;   

 розглянути особливості використання бенчмаркінгу в діяльності 

аграрних підприємств; 

 встановити ключові аспекти організаційно-методичного 

забезпечення використання бенчмаркінгу в процесі управління аграрним 

підприємством; 

 на основі опитування представників аграрних підприємств 

з’ясувати особливості використання бенчмаркінгу в діяльності підприємства; 

 обґрунтувати принципи впровадження бенчмаркінгу в діяльність 

аграрних підприємств; 

 сформулювати пропозиції щодо формування стратегії розвитку 

аграрних підприємств на основі використання бенчмаркінгу;  

 розглянути організаційно-економічну модель  використання 

бенчмаркінгу в діяльності аграрних підприємств;  

 обґрунтувати засади організаційно-економічного забезпечення  

використання бенчмаркінгу в діяльності аграрних підприємств.  

Об’єктом дослідження є процес використання бенчмаркінгу в 

діяльності аграрних підприємств.  

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і 

практичних аспектів формування організаційно-економічного механізму 

використання бенчмаркінгу в діяльності аграрних підприємств. 
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Методи дослідження. Теоретико-методичну основу дисертаційної 

роботи  формують діалектичний метод пізнання, положення і принципи 

сучасної економічної теорії. Для вирішення поставлених задач використані 

загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, а саме: історичний, 

синтезу, теоретичного узагальнення – для визначення науково-теоретичних 

засад використання бенчмаркінгу в діяльності аграрних підприємств; 

порівняння та аналізу – для дослідження сучасних тенденцій розвитку 

аграрних підприємств України; анкетування – для оцінки особливостей 

використання бенчмаркінгу в діяльності вітчизняних аграрних підприємств; 

узагальнення та систематизації – для обґрунтування пропозицій щодо 

активізації використання аграрного бенчмаркінгу; кореляційно-регресійний 

аналіз – для встановлення залежності між обсягом виробництва продукції 

аграрними підприємствами та низкою чинників, що на нього впливають; 

графічний – для наочного подання результатів дослідження, статистичної 

інформації; системний підхід – для обґрунтування пропозицій щодо 

формування стратегії розвитку аграрних підприємств на основі використання 

бенчмаркінгу.  

Інформаційною базою дослідження є нормативно-правові та 

законодавчі акти України з питань розвитку сільського господарства, 

функціонування аграрних підприємств, наукові праці вітчизняних і 

закордонних учених з використання  бенчмаркінгу для підвищення 

конкурентоспроможності підприємств, у тому числі сільськогосподарських, 

дані Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства 

України, Державної служби статистики України, аналітичні матеріали 

Національного банку України, публікації міжнародних фінансових 

організацій, особисті спостереження та розрахунки автора дисертаційної 

роботи. 

Наукова новизна одержаних результатів. Найсуттєвіші результати, 

які характеризують наукову новизну роботи, полягають у такому: 
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вперше: 

– розроблено організаційно-економічний механізм використання 

бенчмаркінгу в діяльності аграрних підприємств як сукупність складових 

елементів, взаємопов’язаних системою послідовних дій у напрямку 

впровадження кращих методик організації виробничого процесу цими 

підприємствами з метою отримання економічного, соціального, 

інноваційного та споживчого ефектів; 

удосконалено: 

– сутнісні положення щодо системи використання бенчмаркінгу в 

діяльності аграрного підприємства, яку розкрито як сукупність 

взаємопов’язаних елементів, що структурно диференційовані за етапами 

здійснення безупинного пошуку еталонних критеріїв розвитку аграрного 

підприємства та за напрямками використання одержаної інформації в процесі 

управління його діяльністю. У цьому контексті розкрито зміст бенчмаркінгу 

за функціональними ознаками універсальності, рекомендаційності, 

адаптивності, інноваційності, креативності та результативності; 

– систему організаційно-методичного забезпечення використання 

бенчмаркінгу в процесі управління діяльністю аграрного підприємства як 

сукупність елементів управління, які органічно взаємопов’язані між собою та 

доповнюють один одного в процесі створення всіх необхідних умов для 

активізації ресурсних можливостей підприємства з метою впровадження 

кращих практик функціонування підприємств-лідерів. Це сприятиме 

максимальному покращенню результатів діяльності аграрного підприємства 

та забезпечить зростання рівня його конкурентоспроможності; 

– методичні засади оцінки особливостей використання бенчмаркінгу в 

діяльності аграрних підприємств, які, ґрунтуючись на результатах 

опитування суб’єктів господарювання, дали змогу ідентифікувати основні 

проблеми, що стримують процес його впровадження, з’ясувати ставлення 

агровиробників до бенчмаркінгу як до інноваційного інструменту управління 
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та визначити, які саме результати вони очікують отримати від його 

використання в діяльності підприємства;  

– засади формування стратегії розвитку аграрного підприємства на 

основі  бенчмаркінгу, які передбачають ієрархічну трансформацію планів: 

стратегічних – у тактичні, тактичних – в оперативні з урахуванням кращих 

методів організації діяльності, що цілком змінює підхід до розробки стратегії 

розвитку суб’єкта господарювання; 

набули подальшого розвитку: 

– трактування дефініції «бенчмаркінг» на основі використання 

динамічного та статичного підходів до визначення цього поняття, сутність 

якого розкрито як безупинний процес пошуку еталонних критеріїв розвитку 

підприємства з метою отримання необхідної інформації та використання її в 

процесі управління його діяльністю задля максимізації результатів розвитку 

підприємства у перспективі; 

–  сукупність принципів використання бенчмаркінгу в діяльності 

аграрних   підприємств (цілеспрямованості, інформаційного оновлення, 

підготовчого процесу, поетапності впровадження, інноваційності, гнучкості, 

спрямованості на результат, системності, універсальності використання, 

прозорості), застосування яких спрямоване на покращення результатів 

функціонування підприємства; 

– організаційно-економічна модель використання бенчмаркінгу в 

діяльності аграрних підприємств, що спрямована на результативне 

інтегрування цінної інформації щодо кращих методик організації 

виробничого процесу за напрямками впровадження технології бенчмаркінгу з 

метою одержання сукупного ефекту від його застосування. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в обґрунтуванні 

теоретико-методичних засад і розробці науково-практичних рекомендацій з 

формування організаційно-економічного механізму використання 

бенчмаркінгу в діяльності аграрних підприємств.  
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Результати дослідження використано в діяльності: управління  аграрної 

політики Одеської державної обласної  адміністрації, де отримали практичне 

запровадження при плануванні та розробці Регіональної програми розвитку 

аграрної сфери Одеської області запропоновані автором пропозиції щодо 

підвищення рівня інформаційної обізнаності аграріїв щодо можливостей 

використання бенчмаркінгу в процесі стратегічного планування їх діяльності  

(довідка № 02/231 від 06.03.2020); СТОВ «Південьагропереробка», де 

практичне запровадження отримала розроблена автором система 

організаційно-методичного забезпечення використання бенчмаркінгу в 

процесі управління діяльністю підприємства (довідка №46/2 від 17.02.2020); 

ТОВ «Колос», де практичне запровадження отримала розроблена автором 

організаційно-економічна модель використання бенчмаркінгу в діяльності 

аграрних підприємств, застосування якої спрямоване на визначення «вузьких 

місць» виробничого процесу підприємства (довідка №123 від 24.02.2020). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є 

самостійною науковою працею, в якій викладений авторський підхід до 

вирішення питань, пов’язаних із застосуванням бенчмаркінгу в діяльності 

аграрних підприємств.  Із праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації 

використано лише ті ідеї, які були розроблені здобувачем особисто. 

Авторський внесок у працях, опублікованих у співавторстві, конкретизовано 

в списку публікацій.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення та 

результати дисертаційної роботи оприлюднені та були схвалені на: 

Міжнародній науково-практичній конференції «Теорія та практика 

управління розвитком економіки» (Київ, 2019 р.), ІІІ Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Сталий розвиток соціально-економічних систем» 

(Київ, 2019 р.), Міжнародній науково-практичної конференції, організованій 

для науковців університетів, науково-дослідних та дослідно-

конструкторських підрозділів з колишнього Радянського Союзу та колишньої 

Югославії (Варшава, 2019 р.). 



20 

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 9 наукових 

праць загальним обсягом 3,80 авт. арк., з яких особисто автору належать 3,34 

авт. арк., у тому числі 6 статей у наукових фахових виданнях України та 3 

публікації в матеріалах конференцій.  

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота складається з 

анотації, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 231 сторінку. Робота містить 

13 таблиць, 32 рисунки, 4 додатки. Список використаних джерел налічує 

213 найменувань.  
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РОЗДІЛ 1 

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ 

БЕНЧМАРКІНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

1.1. Сутність бенчмаркінгу та сучасні підходи до класифікації його 

видів 

 

На сучасному етапі розвитку національної економіки функціонування 

підприємницького сектору сільськогосподарської галузі стримує дія впливу 

постійних шоків глобалізаційних та інтеграційних процесів. Більш того, 

трансформаційні процеси, які відбуваються в ринковому середовищі ставить 

вітчизняні аграрні підприємства перед необхідністю пошуку інноваційних 

методів ведення власної діяльності. Насамперед, це стосується необхідності 

впровадження інноваційних технологій управління розвитком аграрних 

підприємств,  використання яких буде спрямоване на постійне покращення 

результатів їх діяльності.  

Н.В. Кравчук, О.С. Білоус правильно зауважують, що ключовим 

питанням у діяльності будь-якої комерційної чи некомерційної організації є 

оцінка її ефективності. Кращі інструменти для забезпечення ефективного 

управління можуть бути знайдені як всередині своєї організації, в інших 

конкуруючих організаціях, або в організаціях, що мають схожі бізнес-

процеси [86, с.106]. Це зумовлює необхідність у постійному пошуку та 

виборі інноваційних інструментів управління, які створюватимуть необхідні 

умови для нарощення економічного потенціалу підприємства, формування 

ним нових стійких конкурентних переваг та зміцнення ринкових позицій. 

Слід відмітити, що на сьогодні саме до таких інноваційних інструментів 

управління і відноситься бенчмаркінг, який може бути використаний в 

діяльності підприємствами будь якого виду економічної діяльності.  

На сьогодні існує безліч наукових думок та наукових теорій щодо 

трактування бенчмаркінгу, розгулу його особливостей використання в 

діяльності підприємства, проте ці питання так і залишаються на рівні 
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дискусійності. Тому актуальність щодо визначення економічної природи 

бенчмаркінгу, його ролі і значення в діяльності підприємств вимагає 

проведення подальших досліджень в цьому напрямку.    

Загалом, термін «бенчмаркінг» походить від двох англійських слів bench 

(рівень, висота) та mark (оцінка), а словосполучення benchmark перекладається 

як «опорна оцінка», «оцінка висоти», «точка відліку», «еталонне порівняння» 

тощо [138, с. 73]. У японській мові «бенчмаркінг» співвідноситься за 

етимологічним значенням зі словом dantotsu, що означає «бажання кращого, 

стати ще кращим за когось» [52, с. 75]. 

Вперше поняття «бенчмаркінг» було використано працівниками 

Інститут стратегічного планування Кембриджу у 1972 році. Це було 

здійснено під час проведення дослідницької діяльності групи PIMS, яка 

надавала консалтингові послуги різним суб’єктам господарювання. Саме 

вченими тоді було сформульовано основний принцип бенчмаркінгу: «для 

того щоб знайти ефективне рішення в сфері конкуренції, необхідно знати 

кращий досвід інших підприємств, які досягли успіху в подібних умовах» 

[33; 89]. 

Наразі, як вже було відмічено, існує безліч наукових думок в 

академічному колі щодо розкриття сутності бенчмаркінгу.  Більш того, 

розкриваючи специфіку використання цього інноваційного інструменту 

управління діяльністю підприємства у різних зарубіжних та вітчизняних 

працях, зазначаючи його роль у підвищенні результатів функціонування 

підприємств, регіонів, національних економік. Зокрема, В. Негоденко, 

В. Варгатюк, М. Щербата у своїх наукових дослідженнях підходять до роз-

гляду зазначеної дефініції з позиції особливостей її застосування банківській 

системі. На думку науковців,  бенчмаркінг у цьому випадку слід розкривати 

як особливий процес зіставлення банківського продукту з продуктами більш 

успішних банківських установ, а саме: порівняння бізнес-процесів, що 

сприятиме копіюванню досвіду більш успішних банків з поступовою 

адаптацією цієї практики у власну бізнес-діяльність банку [116, с. 16].  
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Поряд з цим, Л.С. Тараєвська, досліджуючи специфіку зростання 

дієвості управлінських процесів у напрямку охорони навколишнього 

оточення, вважає, що в даному випадку бенчмаркінгу слід розкрити як  

безупинний процес дослідження, аналізу та впровадження практик 

здійснення бізнес-операцій з метою оперативнішого та менш витратнішого 

покращення власно бізнес-діяльності. На думку науковця,  це сприятиме 

значному удосконаленню самого процесу обґрунтування комерційно-

господарських пріоритетів  розвитку підприємства, ідентифікуванню вузьких 

місць у його діяльності, що в подальшому сприятиме усуненню виявлених 

помилок [165, с. 40]. 

Проблемами імплементування принципів бенчмаркінгу в діяльність 

підприємства займається й Т.В. Панчишин, на переконання якого зазначена 

категорія – це цілісна система послідових дій, виконання яких спрямоване на  

проведення порівняння фактичних показників публічного управління, 

визначення головних чинників, що визначають кінцевий результат 

управлінських рішень задля пошуку латентних можливостей щодо сприяння 

підвищенню ефективності соціально-економічного розвитку регіонів або 

територій [126, с. 85]. 

Застосування бенчмаркінгу в освітньому напрямку розглянуто 

М.К. Костюком. Автор доводить, що  бенчмаркінг  слід розглядати з позиції 

постійного, безупинного пошуку та аналізу практик більш успішних 

підприємств-конкурентів для підвищення власного освітнього процесу [85, 

с. 9].  

Робін Ман, представник міжнародної організації «Глобальна мережа 

бенчмаркінгу» (Global Benchmarking Network) стверджує, що бенчмаркінг – 

це дещо більше, ніж еталонний аналіз, він зорієнтований на засвоєння уроків 

із досвіду інших та визначається як виявлення, адаптація та впровадження 

методів, які дають кращі результати (фінансові і нефінансові); це метод 

інноваційної діяльності [87, с. 109; 97].  
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Не зважаючи на безліч наукових підходів до розкриття сутності 

поняття бенчмаркінгу та особливостей його використання в практиці 

економічних суб’єктів, зміст його так чи інакше зводиться до того, що це є 

безупинний процес пошуку та аналізу практик лідерів з метою підвищення 

ефективності розвитку власної діяльності (табл. 1.1).  

Таблиця 1.1 

Наукові підходи до визначення сутності бенчмаркінгу 

Наукові міркування Автор(и), джерело 

1 2 

Бенчмаркінг, з одного боку, передбачає аналіз і порівняння своїх 

показників з показниками інших підприємств (конкурентів, 

підприємств-лідерів), а з іншого – вивчення й впровадження 

успішного досвіду інших на своєму підприємстві  

Ю.О. Левандовська, 

О.К Афанасьєва  

[94, с. 46] 

Бенчмаркінг – це метод управління ефективністю різних сфер 

діяльності (виробництва, збуту, логістики, фінансів, кадрової 

політики й ін.), заснований на порівняльному аналізі роботи 

компанії з кращими представникам галузі (або інших галузей), 

який полягає в оцінці власної і галузевої ефективності, 

ідентифікації та вивченні роботи галузевих лідерів і впровадження 

найкращих галузевих досягнень у свою діяльність.  

А.Г. Гончарук 

 [40, с. 253] 

Бенчмаркінг – це збір і аналіз інформації про діяльність кращих 

підприємств, партнерів і конкурентів, про використовувані ними 

методи управління.  

И.М. Курдюмова  

[92, с. 80] 

Бенчмаркінг – це процес пошуку нових, більш вдосконалених 

процедур у бізнесі, який здійснюється шляхом порівняння власних 

бізнес-проектів з кращими прикладами із практики інших 

учасників ринка.  

М.В . Лютікова, 

 Р.С. Морозова,  

П.Н Сухарев  

[103, с. 186] 

Бенчмаркінг – це метод отримання конкурентних переваг або 

інструмент підвищення конкурентоспроможності суб’єкта 

підприємницької діяльності за рахунок систематичного, 

безперервного пошуку, вивчення та адаптації до власних умов 

найкращих методів здійснення бізнес-процесів, за допомогою чого 

задовольняються потреби ринку та підвищується ефективність 

діяльності підприємства, що сприяє стабільному розвитку бізнесу в 

умовах нестійкого зовнішнього середовища.  

Т.С. Морщенок  

[111, с. 537] 

Бенчмаркінг – систематичний процес, спрямований на оцінку 

альтернатив, реалізацію стратегій і вдосконалення характеристик 

діяльності на основі вивчення успішних стратегій зовнішніх 

організацій-партнерів.  

І.С. Педак 

 [129, с. 52] 

Бенчмаркінг як напрямок сучасної економіки є злиттям методів і 

технологій менеджменту і маркетингу і є одним з 

фундаментальних бізнес-процесів сучасної компанії, що 

дозволяють системно підходити до виявлення ключових орієнтирів 

її розвитку і сприяють підвищенню ефективності корпоративного 

менеджменту.  

И.Н. Гераськина  

[32, c. 324]. 

Бенчмаркінг - процес впровадження в практику роботи компанії 

технологій, стандартів і методик кращих організацій-аналогів.  

І.І.Дробиш 

[56, с. 99] 
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Продовження таблиці 1.1. 
1 2 

 Бенчмаркінг – це визнаний та дозволений інструмент досягнення 

цілей та стратегій підприємства, заснований на детальному 

вивченні конкурентного середовища та впровадження 

модифікованого досвіду цих підприємств/, з метою безперервного 

вдосконалення своєї діяльності  

А.М. Вергун, 

А.В. Бородатова 

[21, с. 190] 

Бенчмаркінг – це систематична діяльність підприємства, яка 

передбачає вивчення та використання передового досвіду 

підприємств визначеної галузі для поліпшення діяльності даного 

підприємства та завоювання ним бажаної конкурентної позиції на 

ринку.  

О.В. Христенко,  

С.А. Манжос   

[176, с. 154] 

Бенчмаркінг — це, по-перше, порівняння своїх показників з 

показниками інших організацій: конкурентами й організаціями-

лідерами, і, по-друге, вивчення й застосування успішного досвіду 

інших у себе в організації; це методологія, спрямована на вимір 

події з метою порівняння її з кращим, в чому б це краще не 

складалося, і потім адаптування її до власної ситуації та умов.  

О.А. Кирик   

[75, с. 49]. 

Бенчмаркінг — це мистецтво виявлення того, що інші роблять 

краще нас, вивчення, удосконалення та застосування методів 

роботи інших організацій.  

Л.Є. Довгань,  

Ю.В. Каракай,  

Л.П. Артеменко  

[52, с. 372] 

В загальному, на нашу думку, бенчмаркінг - це процес організації 

навчання, методологія самовдосконалення та адаптація успішного 

досвіду інших, що застосовується з метою прийняття 

управлінських рішень, забезпечення конкурентоспроможності та 

ефективності функціонування суб’єктів господарювання. 

Бенчмаркінг може бути використаний у будь-який час у відповідь 

на потреби, які виникають всередині компанії щодо програм 

якості, операцій, що потребують покращення, зниження витрат, 

управління змінами, перегляду існуючих стратегій  

Н.В. Кравчук,  

О.С. Білоус   

[86, с. 112] 

Класичним обґрунтуванням терміна «бенчмаркінг» вважається 

наступне «бенчмаркінг – це постійний процес вивчення та оцінки 

товарів, послуг, а також досвіду виробництва найсерйозніших 

конкурентів або тих компаній, які є визнаними лідерами у їхньому 

сегменті».  

Р. Кемп 

[74] 

 

Бенчмаркінг – це процес пошуку, вивчення і впровадження 

найкращих з відомих методів управління. Він спрямований на 

пошук, оцінку та навчання у тих, хто досяг найкращих результатів 

у даній сфері.  

О.В. Федорчак  

[172] 

Бенчмаркінг (англ. bench — місце, marking — відміти' ти) являє 

собою спосіб вивчення діяльності господарюючих суб'єктів, 

насамперед конкурентів, з метою вико' ристання їх позитивного 

досвіду у власній роботі.  

Т.Є. Трубнік   

[171, с. 69] 

Бенчмаркінг – це перманентний, безперервний процес порівняння 

товарів (робіт, послуг), виробничих процесів, методів та інших 

параметрів досліджуваного підприємства (структурного 

підрозділу) з об‘єктами інших підприємств чи структурних 

підрозділів. Основна мета бенчмаркінгу полягає у виявленні 

негативних відхилень у значеннях порівнюваних показників і 

причин таких відхилень, а також у розробленні пропозицій щодо їх 

ліквідації.  

О.Є. Шандрівська,  

А.О. Мартинюк   

[187, с. 140] 
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Продовження таблиці 1.1. 
1 2 

Бенчмаркінг – це інструмент, що дозволяє аналізувати практично 

всі процеси в діяльності підприємства залежно від сфери 

функіонування. У випадку з аптекою пріоритетними можуть 

вважатися наступні напрямки аналізу: кількість і якість послуг 

(бенчмаркінг рівня обслуговування клієнтів); упізнавання аптеки 

(бенчмаркінг іміджу).  

Д.Р. Зоідзе   

[63, с. 191] 

Бенчмаркінг – це безупинний систематичний пошук і 
впровадження найкращих практик, що призведуть організацію до 
більш досконалої форми. Він розвиває аналіз 
конкурентоспроможності, що обмежується вивченням конкурентів, 
їхньої продукції, витрат і технологій, характеристик, економічних і 
фінансових показників, відносин із клієнтами й постачальниками.  

О. В. Христенко, 
 С. А. Манжос   
[176, с. 155] 

«Бенчмаркінг можна розглядати як еталонне зіставлення або 
порівняння, що є інструментом управління, який може допомогти 
багатьом вітчизняним підприємствам роздрібної торгівлі у вирішенні 
завдання вдосконалення систем управління в напрямку підвищення 
конкурентоспроможності та конкурентного потенціалу».  

В.А. Гросул,  
М.В. Афанасьєва   
[43, с. 355] 

Бенчмаркінг - порівняльна оцінка показників досліджуваних 
процесів в різних організаціях для виявлення прикладів 
ефективного функціонування з метою поліпшення власної роботи. 
У лабораторній медицині такими показниками можуть виступати 
індикатори якості. 

О.А. Клименкова, 
А.В. Емануель   
[77, с. 14]. 

бенчмаркінг можна визначити як «систематизований спосіб 
виявлення, розуміння й розробки продуктів, послуг, дизайнів, 
устаткування, процесів і бізнес-практик найвищої якості для 
поліпшення реальної роботи організації»  

Л.І. Скібіцька  
[146, с. 67] 

Згруповано автором на основі дджерел: [21; 32; 40; 43; 52; 56; 63; 74; 75; 77; 86; 92; 94; 

103; 111; 116; 129; 146; 171; 172; 176; 187] 

 

Так, Перані Дж. та Сіріллі С. зазначають, що у більш широкому сенсі 

бенчмаркінг варто розглядати як процес вдосконалення, в ході якого 

компанія (або будь-яка інша організація) виконує три функції:  порівнює свої 

результати з показниками лідерів в даній сфері діяльності; визначає, яким 

чином лідерам вдалося досягти свого становища;  використовує отриману 

інформацію для вдосконалення своєї роботи [130, с. 5]. 

Шандрівська О.Є. та Мартинюк А.О., аналізуючи сутність 

бенчмаркінгу як економічної категорії, відзначають, що «бенчмаркінг – це 

перманентний, безперервний процес порівняння товарів (робіт, послуг), 

виробничих процесів, методів та інших параметрів досліджуваного 

підприємства (структурного підрозділу) з об‘єктами інших підприємств чи 

структурних підрозділів» [187, с. 545]. У свою чергу Ю.О. Леонова  
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зауважує, що «…необхідно умовно розділити поняття «бенчмаркінг» на дві 

складові: процес і відмітка. У практичних дослідженнях менеджменту і 

маркетингу найчастіше бенчмаркінг пояснюється як процес пошуку кращої 

практики для підприємства. Використання терміну бенчмаркінг в сенсі 

«відмітка» описує вимірювання, які дають змогу оцінити продуктивність 

окремих операцій або дій щодо інших подібних процедур. Бенчмаркінг як 

«відмітка» використовується для фіксації розбіжності і відмінностей в 

продуктивності досліджуваних процесів…». [96, с. 196]. 

Ткачук Г.Ю. зазначає, що, узагальнюючі всі підходи до визначення 

бенчмаркінгу, йдеться про «механізм порівняльного аналізу ефективності 

роботи одного підприємства з показниками інших, більш успішних 

підприємств. Проте не слід забувати, що бенчмаркінг – це перш за все метод, 

який використовується для інтенсифікації виробничих процесів в середині 

організації і заснований на вивченні і використанні найкращого досвіду 

ведення бізнесу провідними підприємствами галузі» [167, с. 292].  

Слід зазначити, що в кожному науковому розкритті сутності та 

особливостей бенчмаркінгу є раціональність, проте системне їх поєднання може 

стати методологічною платформою використання бенчмаркінгу в діяльності 

підприємств. Враховуючи вже існуючі наукові напрацюванні в цьому 

напрямку, вважаємо, що при розкритті сутності бенчмаркінгу варто 

застосовувати не підхід , при якому розкриваються лише уточненні процеси, що 

досліджуються, а є доцільним застосування  таких підходів як динамічного і 

статичного, поєднання яких  надасть більшу картину щодо особливостей 

інноваційного інструменту бенчмаркінгу. 

Так, на відміну від інших підходів, саме динамічний підхід дає 

можливість підходити до розкриття особливостей бенчмаркінгу, як до 

певного  процесу, що здійснюється у визначений часовий проміжок, до 

складу якого входять декілька під процесів, виконання яких визначається 

дією цілої сукупності факторів. Отже, застосування динамічного підходу до 

розкриття особливостей в використання бенчмаркінгу в діяльності 
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підприємства дає можливість підходити до розкриття його змісту як до 

цілісної системи, що безупинно функціонує, а тому потрапляє під дію 

внутрішніх і зовнішніх факторів.  

Синергійне поєднання обох підходів, а саме динамічного та 

статичного, до розкриття особливостей використання бенчмаркінгу в 

діяльності підприємства дозволяє поєднати різні наукові підходи до 

розкриття його змісту. Ба більше, застосування статичного підходу до 

розкриття особливостей використання бенчмаркінгу в діяльності 

підприємства дозволяє розкривати його як інструмент управління, 

орієнтований на зростання результативності розвитку підприємства. За таких 

обставин застосування статичного підходу зосереджує увагу на специфіці 

використання бенчмаркінгу не лише на рівні підприємства, а й в інших 

секторах національної економіки.  

Схему застосування динамічного та статичного підходів надамо у 

вигляді наступного рисунку 1.1.  
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Рис. 1.1. Використання динамічного та статичного підходів  

до розгляду сутності бенчмаркінгу 

Складено автором на основі джерел: [57; 59; 188]. 
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Враховуючи численні концепції трактування сутності категорії 

«бенчмаркінг», вважаємо, що насамперед бенчмаркінг доцільно тлумачити як 

інноваційний інструмент управління, методологію нарощення економічного 

потенціалу підприємства, більш ґрунтовне застосування кого вимагає 

використання динамічного підходу.  

Таким чином, за результатами дослідження теоретичних засад 

використання бенчмаркінгу в діяльності підприємств, а також враховуючи 

сучасні трансформаційні процеси, які відбуваються як в національній 

економіці, так і в економіці провідних країн світу, доведено двоїсту природу 

використання бенчмаркінгу, зумовлену динамічним і статичним підходами.  

Відповідно бенчмаркінг, з одного боку, це безупинний процес пошуку 

еталонних критеріїв розвитку підприємства, з іншого, це інструмент 

управління його діяльністю. Це дало можливість поглибити сутність 

дефініції «бенчмаркінг» та розкрити її як безупинний процес пошуку 

еталонних критеріїв розвитку підприємства з метою отримання відповідної 

інформації та використання її в процесі управління діяльністю за для 

досягнення максимальних результатів його розвитку на перспективу. 

Для пошуку нових способів організації бізнесу використання 

традиційних методів аналізу ринку також не завжди працюють якісно, тому 

сам процес застосування бенчмаркінгу також потребує певного обсягу 

креативності та ідей щодо збору інформації, їх опрацювання, перевірці і т.д. 

Погоджуємося з позицією Н.В. Кравчук, О.С. Білоус, що саме «бенчмаркінг 

базується на пошуку ідей (знань) у світовому економічному просторі, аналізі 

та впровадженні їх у практичну діяльність суб’єктів господарювання з метою 

досягнення синергічного ефекту та забезпечення стратегічного розвитку. За 

допомогою бенчмаркінгу можна ефективно навчатися та переймати досвід в 

інших, економлячи при цьому час та гроші» [86, с. 106]. Н.П. Воробйова 

взагалі зазначає, що бенчмаркінг є мистецтвом виявляти те, що інші фірми 

роблять краще, а також вивчення їх методів роботи [26, с. 16]. 
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Враховуючи складну систему бенчмаркінгу, особливості його 

використання у межах різних підприємств, можливість застосування в різних 

сферах функціонування суб’єктів підприємницької діяльності, розглянемо 

базові види даного методу дослідження, їх сутність та особливості реалізації. 

Загалом, у науковій літературі наводиться велика кількість різних типів 

бенчмаркінгу, проте універсальної системи його видів не існує. Така позиція 

є цілком зрозумілою, враховуючи його дуже значний потенціал для 

керівництва підприємства. Зважаючи на таку ситуацію, дослідимо найбільш 

поширені підходи до виділення різних типів бенчмаркінгу та спробуємо 

здійснити їх систематизацію та класифікацію.  

Отже, Р.В. Фещур, Н.Р. Яворська, Т.В. Меренюк пропонують 

розглядати такі види бенчмаркінгу: стратегічний, конкурентний, процесний, 

функціональний, внутрішній, зовнішній, міжнародний [173, с. 47-48]. В.Г. 

Піддубна  у контексті дослідження фінансової стійкості банків на основі 

використання бенчмаркінгу як інноваційного інструменту пропонує 

розрізняти такі види даного методу: бенчмаркінг конкурентоспроможності, 

внутрішній бенчмаркінг, функціональний, бенчмаркінг процесу [132, с. 304]. 

Подібної класифікації дотримується і А.А. Горелова [41]. У свою чергу 

В.П. Пилипчук та А.А. Шиманська виділяють такі види цього методу: 

конкурентний, внутрішній, спільний, виробничий, процесний, стратегічний 

та фінансовий [131, с. 14].  

Д.В. Попович, О.Б. Тарнавська та О.В. Коваленко виокремлюють серед 

всіх видів бенчмаркінгу наступні: внутрішній, зовнішній, функціональний, 

загальний, асоціативний та конкурентний. Асоціативний бенчмаркінг автор 

пропонує розглядати як бенчмаркінг, що проводиться підприємствами, які 

об’єднані у вузькому бенчмаркінговому альянсі [136, с. 545; 79, с. 143]. 

У свою чергу І.В. Бурлакова аналізує концепцію розподілу 

бенчмаркінгу, яка пропонується Global Benchmarking Network і зазначає, що 

бенчмаркінг поділяється на дві категорії: неформальний і формальний. 

Неформальний бенчмаркінг можна визначити як неструктурований підхід до 
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навчання на досвіді інших організацій, тобто, без проходження певного 

процесу. Формальний бенчмаркінг проводиться організаціями усвідомлено і 

систематично. Він поділяється на дві категорії: бенчмаркінг показників 

ефективності та бенчмаркінг найкращих практик. Бенчмаркінг показників 

ефективності порівнює рівень ефективності певного процесу, щоб 

ідентифікувати можливості для вдосконалення, і щоб встановити цільові 

показники ефективності [16].  

Ширше розглядається класифікація видів бенчмаркінга у роботі 

Ю.О. Левандовської та О.К. Афанасьєвої, яка присвячена вивченню 

особливостей використання зазначеного методу у підвищенні рівня 

конкурентоспроможності підприємств (табл. 1.2).  

Таблиця 1.2 

Класифікація видів бенчмаркінгу 
Класифікаційна ознака Види бенчмаркінгу 

За джерелами вихідних 

даних 

– конкурентний бенчмаркінг; 

– функціональний бенчмаркінг; 

– внутрішній бенчмаркінг; 

– загальний бенчмаркінг. 

За цілями проведення – стратегічний бенчмаркінг; 

– операційний бенчмаркінг. 

За напрямами проведення 

порівняльного аналізу 

– внутрішній бенчмаркінг; 

– зовнішній бенчмаркінг; 

– конкурентний бенчмаркінг; 

– галузевий бенчмаркінг; 

– бенчмаркінг у порівнянні з організаціями кращими у 

своєму роді. 

За об’єктами дослідження – бенчмаркінг показників; 

– бізнес-процесів; 

– бенчмаркінг технологій; 

– бенчмаркінг товарів (послуг); 

– бенчмаркінг системи менеджменту якості; 

– бенчмаркінг стратегій; 

– бенчмаркінг рівня обслуговування клієнтів тощо. 

За кількістю підприємств –

ініціаторів бенчмаркінгу 

– індивідуальний бенчмаркінг; 

– партнерський (спільний); 

– асоціативний бенчмаркінг. 

За способами проведення – самостійно (власними силами); 

– із залученням консультантів. 

За масштабом проведення – національний бенчмаркінг; 

– міжнародний (глобальний) бенчмаркінг. 

Джерело: [94] 
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Глобальна мережа бенчмаркінгу, яка об’єднує більше 30000 учасників і 

була створена у 1994 році, визначає наступні види бенчмаркінгу:  

1) бенчмаркінг компаній: внутрішній бенчмаркінг, що поділяється на 

специфічний бенчмаркінг для підприємства, специфічний бенчмаркінг для 

корпорації; зовнішній бенчмаркінг, що передбачає оцінку ринку; оцінку 

конкурентів; незалежний бенчмаркінг 

2) бенчмаркінг секторів; 

3) бенчмаркінг оточення [194]. 

Таким чином, здійснивши аналіз наукових підходів до систематизації 

видів бенчмаркінгу, враховуючи наявність значної їх кількості, вважаємо за 

доцільне запропонувати власну систему видів даного методу дослідження. 

Також проаналізуємо сутність окремих видів бенчмаркінгу та яким чином ці 

типи відрізняються між собою (рис. 1.2).  

Зовнішній бенчмаркінг – такий вид, за яким проводиться аналіз 

окремих аспектів роботи іншого суб’єкта господарювання. Натомість 

внутрішній бенчмаркінг – це дослідження діяльності окремих структурних 

підрозділів підприємства, виокремлення позитивних сторін їх 

функціонування і перенесення досвіду на організацію діяльності інших 

побідних підрозділів. Наприклад, на промислових підприємствам результати 

аналізу після проведення бенчмаркінгу одного цеху, заводу можна перенести 

на функціонування інших для підвищення результативності їх роботи. 

Конкурентний бенчмаркінг – найбільш поширений вид даного методу, 

сутність його полягає у реалізації порівняння окремих складових розвитку 

підприємства з подібними процесами, що здійснюються на інших аналогічних 

підприємствах.  

Таким чином аналіз роботи конкурентів дозволяє отримати додаткову 

інформацію для підвищення власної ефективності виробництва.  

«Конкурентний бенчмаркінг – здійснюється в межах одного сектору, 

що представлений найближчими конкурентами і виявляється у порівнянні 

власної продукції та виробничо-господарської діяльності (бізнес-процесів) з 

аналогічними показниками конкурентів» [173, с. 47-48]. 
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К л а с и ф і к а ц і я  в и д і в  б е н ч м а р к і н г а
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Рис. 1.2. Класифікація видів бенчмаркінгу 

Складено автором на основі джерел: [26, с. 16; 94, с. 8-49; 135, с. 14; 131, с. 304; 

136, с. 545; 173, с. 47-48]. 
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Функціональний бенчмаркінг – вид бенчмаркінгу, при використанні 

якого здійснюється компаративний аналіз окремих функцій у роботі 

підприємств, процесі управління, організації збуту, маркетингової діяльності, 

що виконуються на суб’єкті підприємницької діяльності – еталонному 

зразку. Підприємства, які у своїй практиці використовують аналогічні 

заходи, інструменти, проте не є конкурентами, не суперечать партнерським 

відносинам бенчмаркінгу, а тому підтримують ідею щодо реалізації спільних 

стратегій, головна мета яких полягає в покращенні виробничих процесів 

[136, с. 545]. 

Галузевий бенчмаркінг – це вид бенчмаркінгу, за яким аналізують 

підприємства конкуренти або лідері в окремій галузі виробництва, де 

здійснює свою діяльність і суб’єкт господарювання, функціонування якого 

варто зробити більш ефективним. Загальний бенчмаркінг – такий вид, у 

межах якого аналіз проводиться не лише у межах тієї сфери національної 

економіки, де здійснює свою діяльність підприємство, але і в межах інших 

галузей господарства, для яких є подібними бізнес-моделі виробництва і 

таким чином можна отримати корисну управлінську інформацію. 

За кількістю підприємств-ініціаторів бенчмаркінгу було виділено такі 

його типи: індивідуальний та партнерський. Індивідуальний бенчмаркінг – це 

бенчмаркінг, ініціатором проведення якого виступає єдине підприємство, яке 

повністю організовує відповідний процес, фінансує його проведення. 

Натомість партнерський бенчмаркінг – коли декілька підприємство 

кооперують власну діяльність і домовляються спільно провести дослідження 

тієї сфери, яка їх цікавить. Особливо використання партнерського 

бенчмаркінгу є доцільним при аналізі інших ринків збуту продукції, 

наприклад, за кордоном. Це дає можливість сформувати більший бюджет 

дослідження, запросити професійних консультантів для його реалізації і, 

відповідно, отримати більш якісні та корисні результати.  

Зауважимо, що ініціаторами зовнішнього бенчмаркінгу, організованого 

на партнерський засадах, мають виступати два чи більше підприємства, між 
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якими укладаються відповідні угоди щодо здійснення партнерських 

досліджень в напрямку порівняння результатів діяльності за для обміну 

досвідом щодо практики функціонування власної бізнес-стратегії.  Такий вид 

бенчмаркінгу відноситься до методів послаблення конкурентного тиску [136, 

с. 545]. 

Відповідно також можна виділити серед всіх видів бенчмаркінгу ті з 

нього, що реалізуються самостійно підприємством, яке потребує нових ідей у 

покращенні власної діяльності, або за допомогою сторонніх бізнес-

консалтингових агентств, які надають відповідні послуги.  

Існує велика кількість видів бенчмаркінгу, які виділяють у залежності 

від тих об’єктів, які досліджуються при використанні даного методу. На 

рисунку 1.3 представлені окремі з них. Досить часто після проведення 

власного SWOT-аналізу, суб’єкт господарювання визначає, що лише окремі 

його підрозділи не працюють належним чином, щоб забезпечити зростання 

його конкурентоспроможності. Така ситуація і обумовлює доцільність через 

використання бенчмаркінгу проаналізувати лише окремі аспекти роботи 

конкурентів та підприємств-аналогів у певній сфері і отримати інформацію 

для подальшого покращення власної діяльності.   

Також бенчмаркінг можна розподілити і на окремі види у залежності 

від тієї галузі, у якій цей метод буде використовуватися. Загалом цілком 

зрозуміло, що застосування даного методу в окремих сферах національного 

господарства буде відрізнятися, оскільки у даному процесі важливу роль 

відіграє значна кількість різних чинників, що визначають розвиток як самих 

підприємств, що проводять відповідний аналіз, так і сфери загалом. 

Таким чином, бенчмаркінг як інноваційний інструмент управління 

діяльністю підприємства  дозволяє оцінити успіхи інших компаній з метою 

виявлення тих заходів, впровадження яких дозволить підвищити рівень 

конкурентоспроможності окремих суб’єктів господарювання, котрі 

потребують трансформації власної діяльності, покращення як операційних, 

так і управлінських процесів. Значною перевагою бенчмаркінгу є його 
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універсальність як методу дослідження, оскільки його можуть застосовувати 

підприємства, що працюють в різних галузях національної економіки. Також 

це метод можливо адаптувати для пошуку ідей в окремих сферах 

функціонування компанії, що дійсно є корисним для удосконалення окремих 

бізнес-процесів на підприємстві.  

 

 

1.2. Теоретичні засади використання бенчмаркінгу в діяльності 

аграрних підприємств 

 

Розвиток суб’єктів господарювання в сучасних умовах відбувається в 

дуже мінливому світі, який постійно змінюється, і темпи таких змін є дуже 

значними. Забезпечення ефективного функціонування таких економічних 

агентів стає складним завданням, оскільки рівень конкуренції також є високим 

фактично на всіх ринках. Саме тому впровадження інноваційних технологій, 

нових методів управління є єдиним способом забезпечення розвитку 

підприємств та основою їх подальшої результативної та стійкої діяльності.  

Враховуючи окреслене, актуальними стають також питання 

підвищення ефективності управління підприємства, запозичення досвіду 

провідних виробників товарів та послуг на відповідних ринках. Саме аналіз 

уже сформованих моделей товарів, механізмів їх продажу та способи 

виробництва стають важливою складовою забезпечення виробництва дійсно 

конкурентоспроможної продукції. І, як наслідок, виживання самих суб’єктів 

підприємництва.  

Нині у світі великі підприємства, особливо ті, що виявилися у кризових 

умовах функціонування, для підвищення власної ефективності досить часто 

використовують досвід аналогічних підприємств, організацій, які успішно 

працюють. Такий метод підвищення конкурентоспроможності і прийнято 

називати бенчмаркінгом.  
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Бенчмаркінг сьогодні вже є прийнятою концепцією розвитку 

підприємств різних сфер та галузей виробництва, оскільки продемонстрував 

власну ефективність застосування. Відповідно, актуальними стає 

дослідження особливостей використання такого методу розвитку 

підприємств, визначення науково-концептуальних засад його застосування, 

особливостей впровадження в межах різних типів суб’єктів господарювання.  

У попередньому підрозділі дисертаційної роботи було проведено 

дослідження сутності бенчмаркінгу, визначено його ознаки, запропоновано 

авторський підхід до розгляду його змісту. Також було проаналізовано 

існуючі наукові концепції виокремлення видів даного методу дослідження та 

здійснено їх систематизацію. Було виявлено, що бенчмаркінг є 

універсальним методом пошуку нових ідей для підвищення 

конкурентоспроможності підприємств, що функціонують в різних сферах та 

галузях національного господарства. Враховуючи окреслене, сфокусуємо 

увагу на дослідженні особливостей використання бенчмаркінгу в діяльності 

саме аграрних підприємств. 

Варто зауважити, що роль аграрних підприємств у розвитку 

національної економіки України постійно зростає, що лише актуалізує 

питання щодо підвищення їх ефективної діяльності. Зокрема, аграрна сфера 

була і залишається однією з найбільш перспективних галузей вітчизняної 

економіки. Наявність родючих земель і традицій аграрного виробництва, 

сприятливі кліматичні умови, а також значний кадровий потенціал 

створюють передумови для ефективного розвитку АПК, спрямованого на 

задоволення внутрішнього попиту та нарощування обсягів експорту [36, с. 

178]. Сільське господарство  це комплекс технологічно і організаційно 

взаємозв'язаних галузей, які у своїй сукупності утворюють збалансовану, 

заінтегровану і структурно завершену систему, функціонально-компонентна 

структура якої підпорядкована стабільному нарощуванню продовольчої 

продукції землеробства і тваринництва [66, с. 121] 
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Розглянемо сутність аграрного підприємства або зміст та особливості 

функціонування сільськогосподарських підприємств. У відповідності до 

закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або 

визнання його банкрутом» під сільськогосподарськими підприємствами 

розуміються юридичні особи, основним видом діяльності яких є 

вирощування (виробництво, виробництво та переробка) 

сільськогосподарської продукції, виручка яких від реалізації вирощеної 

(виробленої, виробленої та переробленої) ними сільськогосподарської 

продукції складає не менше п'ятдесяти відсотків загальної суми виручки 

[136]. Отже аграрні підприємства – суб’єкти господарювання, основним 

видом діяльності яких є вирощування сільськогосподарської продукції. 

Враховуючи наведене трактування, визначимо сутність категорії 

«аграрний бенчмаркінг», концептуальна схема ідентифікації змісту якого 

наведемо на рисунку 1.3. 

До базових передумов, що сприяють активному використанню 

бенчмаркінгу у розвитку аграрних підприємств, віднесено: 

1) поглиблення глобалізаційних процесів, розширення ринків збуту 

товарів та сільськогосподарської продукції [33, с. 32-33]; 

2) зростання рівня конкуренції між виробниками сільськогосподарської 

продукції; 

3) актуалізація та активне впровадження інноваційних способів 

ведення сільського господарства, використання яких стає важливою 

складовою забезпечення конкуренції аграрних підприємств та їх ефективного 

функціонування; 

4) формування нових вимог до трансформації системи управління 

аграрними підприємствами на основі цифрових технологій, підвищення 

взаємодії між основними структурними підрозділами підприємств, 

покращення обігу управлінської інформації; 

5) зростання конкуренції між виробниками сільськогосподарської 

продукції на світовому ринку через підвищення ефективності виробничих 
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процесів, раціонального використання ресурсів, цифровізації всіх 

операційних та управлінських процесів на підприємстві.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Економічна природа категорії «аграрний бенчмаркінг» 

Джерело: розроблено автором 

 

Розглянемо базові переваги використання бенчмаркінгу в управління 

підприємствами. Т.В. Данилова, розглядаючи особливості використання 

бенчмаркінгу в управлінні конкурентоспроможністю закладів вищої освіти, 

зазначає, що «переваги бенчмаркінгу полягають у тому, що він: підвищує 

організаційну якість; знижує витрати; визначає рівень конкуренто-

спроможності вищого навчального закладу;  покращує відносини між 

партнерами по бенчмаркінгу; дає можливість персоналу підвищити 

кваліфікацію, розширити свої професійні знання і навички, вийти на якісно 

новий рівень праці; передбачає використання нових технологій; допомагає 
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Суб’єкт господарювання,  

основним видом діяльності  
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АГРАРНИЙ БЕНЧМАРКІНГ 

метод управління, сутність якого полягає у виокремленні кращого досвіду роботи суб’єктів 

господарювання, що займаються виробництвом сільськогосподарської продукції, та 

використання його інших підприємств 
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ВУЗу вчитися у найкращих, щоб стати більш конкурентоспроможними; 

розширює операційні перспективи ВУЗу» [47]. 

Ґрунтовний аналіз сутності аграрного бенчмаркінгу дає змогу виділити 

наступні переваги його застосування у процесі управління 

сільськогосподарськими підприємствами:  

– можливість визначити сильні та слабкі місця функціонування 

аграрного підприємства і знайти способи ліквідації перешкод для 

подальшого його розвитку; 

– усвідомлення власної позиції на ринку, виявлення основних 

конкурентів та дослідження особливостей їхнього розвитку; 

– ознайомлення з досвідом впровадження інноваційних технологій в 

інших подібних сільськогосподарських підприємствах та формування 

перспективних планів щодо його запозичення; 

– підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємства через 

впровадження нових механізмів управління та способів здійснення 

операційної діяльності; 

– підвищення якості сільськогосподарської продукції через 

впровадження нових технологій (не завжди дуже інноваційних, але часто 

придбання нового обладнання не останніх моделей уже дає значну перевагу 

підприємству у виробництві та підвищення якості продукції); 

– уникнення повторного винайдення вже існуючих та відомих 

технологій виробництва сільськогосподарської продукції, механізмів 

продажу товарів, надання послуг; 

– підвищення ефективності управління аграрним підприємством через 

розуміння стратегічних напрямків трансформації його діяльності, формування 

в керівництва моделі розвитку, враховуючи вже ефективно працюючі інші такі 

суб’єкти господарювання у цій сфері, до якої варто рухатися;  

– зростання мотивації персоналу, розуміння стратегії розвитку 

аграрного підприємства, а відповідно і цілей його функціонування, 

усвідомлення перспектив подальшої роботи суб’єкта господарювання, а, 
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відповідно, і можливості кар’єрного зростання у компанії та ін. 

Враховуючи наведене трактування бенчмаркінгу, можна виділити його 

базові ознаки. А.В. Дубодєлова, О.В. Юринець зауважують, що метод ціле 

орієнтування, на відміну від решти методів, передбачає застосування 

екстраполяції, конкурентного аналізу, що, в свою чергу, наділяє бенчмаркінг 

наступними специфічними ознаками: постійність проведення, покращення, 

створення необхідних умов для покращення власних результатів діяльності 

на основі забезпечення симетричності між самими етапами впровадження 

бенчмаркінгу та бажаними результатами від його використання, застосування 

потокового та функціонального підходів, аналіз та оцінка розвитку власних 

виробничих одиниць, других підприємств-конкурентів з подальшим 

проведенням оцінки  результатів тощо [57, с. 65; 177].  

Отже, враховуючи специфіку розвитку сільського господарства, 

використання бенчмаркінгу в аграрних підприємствах набуває ознак 

універсальності, рекомендаційності, адаптивності, інноваційності, 

креативності та результативності. Функції бенчмаркінгу за цими ознаками 

пропонуємо розкрити наступним чином:   

1) універсальності – управління ефективністю різних видів діяльності 

аграрного підприємства; 

2) рекомендаційності – пошук необхідної інформації з метою надання 

відповідних рекомендацій щодо покращення діяльності аграрного 

підприємства; 

3) адаптивності – адаптація отриманої інформації щодо нових ідей до 

власних бізнес-процесів аграрного підприємства; 

4) інноваційності – ініціювання інноваційних процесів в діяльності 

аграрного підприємства; 

5) креативності –  генерація та втілення нових ідей в діяльність 

аграрного підприємства з метою вирішення нестандартних ситуацій; 

6) результативності – спрямованість на отримання кращих результатів 

розвитку аграрного підприємства за умови дії будь-яких негативних 
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факторів. 

Враховуючи численні позитивні сторони від використання 

бенчмаркінгу для аграрних підприємств, розглянемо детальніше сутність 

цього інструменту. Для цього використаємо системний підхід до визначення 

його змісту. Загалом термін «система» є універсальною категорією для 

пізнання явищ, процесів, об’єктів різної природи. Значної популярності серед 

вчених цей метод отримав при здійсненні економічних досліджень. 

Розглянемо сутність системи як наукової дефініції.  

С. В. Мочерний пропонує розглядати систему як певну сукупність 

елементів, між якими існують стійкі відносини і зв’язки, а отже, відбувається 

взаємодія, внаслідок якої виникають нові якості та властивості, не 

притаманні окремим елементам [113, с. 14]. З іншої сторони А.В. Катренко 

використовує наступне трактування даної дефініції: система – це множина 

об’єктів разом із відносинами між об’єктами та між їхніми атрибутами 

(властивостями) [72, с. 37]. І.М. Пістунов  зазначає, що системою є 

сукупність об’єктів і процесів, званих компонентами або елементами, 

взаємопов’язаних і таких, що взаємодіють між собою, які утворюють єдине 

ціле, таке, що володіє властивостями, не властивими складовим його 

компонентам, узятим окремо [133, с. 12]. У свою чергу В.Н. Чернишов та 

А.В. Чернишов у виданні «Теорія систем та системний аналіз» зауважують, 

що система – множина елементів, що складають єдність, їх зв’язків і 

взаємодій між собою і зовнішнім середовищем, що створюють властиву цій 

системі цілісність, якісну визначеність і цілеспрямованість [180]. При 

розгляді особливостей проходження процесу інституціоналізації економічних 

систем С.В. Степаненко  використовує наступне трактування: економічна 

система – це сфера суспільства, у якій відбувається створення і споживання 

матеріальних благ і послуг через свідомо організовану взаємодію 

економічного центру та економічних суб’єктів на різних рівнях її структури 

[160, с. 156]. На рисунку 1.4 наведено сутність системного підходу як 

наукового методу дослідження. 
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Таким чином, враховуючи інформацію наведеного рисунку та 

використовуючи алгоритм самого системного підходу, аграрний бенчмаркінг 

можна розглядати не лише як процес або метод дослідження, але і як окрему 

цілісну систему. 
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це теоретичний науковий підхід, якому притаманна універсальність і сутність якого полягає 

в розгляді досліджуваного об єкта як цілісної системи, окремого явища, що складається 

з окремих компонентів та взаємозв язків між ними
 

Рис. 1.4. Сутність системного підходу 

Джерело: [185]  

 

Зокрема О.В. Христенко, С.А. Манжос зазначають при дослідженні 

ролі бенчмаркінгу в управлінні підприємством, що «бенчмаркінг – це 

систематична діяльність підприємства, яка передбачає вивчення та 

використання передового досвіду підприємств визначеної галузі для 

поліпшення діяльності даного підприємства та завоювання ним бажаної 

конкурентної позиції на ринку» [176, с. 154].  

Тобто, використання саме системного підходу до дослідження сутності 

аграрного бенчмаркінгу також є доцільним для проведення більш 

ґрунтовного аналізу особливостей його використання в управлінні 

сільськогосподарськими підприємствами.  
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Таким чином, використовуючи окреслене вище трактування сутності 

категорії «бенчмаркінг» та наукові концепції розгляду системи як 

універсального явища, систему аграрного бенчмаркінгу можна розглядати 

наступним чином: система використання бенчмаркінгу в діяльності 

аграрного підприємства – це сукупність взаємопов’язаних елементів, що 

структурно диференційовані за етапами здійснення безупинного пошуку 

еталонних критеріїв розвитку аграрного підприємства та за напрямками 

використання одержаної інформації в процесі управління діяльністю 

підприємства.  

При формулювання сутності саме системи аграрного бенчмаркінгу 

доцільно використати саме процесний підхід до його розгляду, оскільки така 

система є динамічною, відкритою та розвивається в стохастичному 

зовнішньому середовищі (рис. 1.5). Використання саме системного методу до 

пізнання аграрного бенчмаркінгу має свої переваги, до числа яких варто 

віднести наступні: 

1) можливість чіткого обґрунтування основних суб’єктів, що 

приймають участь у роботі такої системи, визначити їх роль у використанні 

даного методу дослідження; 

2) деталізувати мету функціонування такої системи і чітко визначити 

базові цілі, які повинні бути досягнуті, щоб така система ефективно 

працювала і це дозволяло отримувати очікувані ефекти; 

3) визначити та проаналізувати зв’язки такої системи із зовнішнім 

середовищем, встановити її місце в загальній системі управління 

підприємством, визначити ті чинники, що можуть впливати на її 

функціонування, призводити до змін у її подальшому функціонуванні; 

4) визначити основні властивості системи аграрного бенчмаркінгу, які 

частково будуть загальними для підприємств, що використовують саме 

бенчмаркінг для підвищення власної конкурентоспроможності, а також 

специфічними, що буде обумовлюватися особливостями функціонування та 

розвитку аграрних підприємств. 
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Рис. 1.5. Система використання бенчмаркінгу в діяльності 

аграрних підприємств 

Джерело: розроблено автором 
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5) описати системні принципи побудови та розвитку системи аграрного 

бенчмаркінгу, визначити найбільш важливі з них, дотримання яких сприяє 

формуванню міцної бази впровадження бенчмаркінгу в систему управління 

підприємством; 

6) проаналізувати сукупність функції, які повинна виконувати система 

аграрного бенчмаркінгу при формуванні належних умов для її роботи. 

Розглянемо структуру цієї системи та її основні параметри. Отже, 

аналізуючи саму її сутність, насамперед, можна констатувати, що ця система 

являє собою процес взаємодії між окремими суб’єктами і розвивається з 

конкретною метою. Д.В. Попович та О.Б. Тарнавська зауважують, що основна 

мета бенчмаркінгу полягає у виявленні, дослідженні, запозиченні та адаптації 

досвіду економічно ефективніших підприємств-конкурентів [136, с. 54].  

Проте, на наше переконання використання бенчмаркінгу повинно в 

підсумку приводити до підвищення рівня конкурентоспроможності 

підприємства, покращення його роботи та збільшення ефективності 

функціонування. Саме тому підтримуємо позицію О.В. Федорчак, що 

«бенчмаркінг – тривалий, безперервний процес. Досягнення одноразових 

позитивних результатів не є кінцевою метою проведення бенчмаркінгу. Він 

дозволяє зрозуміти, як працюють провідні організації, і досягнути таких же, а 

можливо, навіть вищих результатів, а також скоротити витрати, підвищити 

показники ефективності та результативності» [172]. Відповідно, основною 

метою аграрного бенчмаркінгу, на наше переконання, є підвищення 

конкурентоспроможності підприємства на основі аналізу досвіду 

функціонування інших сільськогосподарських суб’єктів господарювання, 

використання тих технологій, які продемонстрували свою найбільшу 

ефективність та корисність для розвитку такого підприємства.  

Досягнення мети можливо реалізувати виключно через вирішення 

окремих завдань, які повинні бути поставлені перед початком використання 

даного методу покращення роботи аграрного підприємства. А.В. Дубодєлова, 

О.В. Юринець визначили такі завдання: «сприяння вивченню та 
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встановленню мінімально допустимих рівнів ефективності  наявних на 

підприємстві процесів і видів діяльності; виявлення нагальних проблем і 

сфер діяльності, які потребують удосконалення без залучення стороннього 

досвіду; забезпечення розвитку внутрішніх комунікацій підприємства; 

ліквідація синдрому несприйняття чужого досвіду; створення бази для 

проведення процедури зовнішнього бенчмаркінгу; розроблення пропозицій із 

упровадження передового досвіду в рамках програми безперервного 

вдосконалення діяльності підприємства; посилення впливу факторів, що 

визначають ефективність роботи; формування спільних поглядів і переваг у 

співробітників» [57, с. 66]. 

Процес структурної диференціації етапів пошуку еталонних критеріїв 

розвитку аграрного підприємства та напрямків їх використання передбачає:  

1) виявлення «вузьких місць» розвитку аграрного підприємства, які 

негативно впивають на результати його діяльності та потребують залучення 

стороннього досвіду;  

2) аналіз зовнішнього середовища з метою отримання необхідної 

інформації щодо кращих практик розвитку підприємств-лідерів галузі 

сільського господарства; 

3) акумулювання отриманої інформації, її узагальнення та 

систематизація; 

4) доведення інформації до управлінської ланки аграрного 

підприємства; 

5) складення алгоритму використання бенчмаркінгу в діяльності аграр-

ного підприємства з визначенням суб’єктів реалізації та  часових критеріїв; 

6) впровадження бенчмаркінгу в процес управління діяльністю 

аграрного підприємства за напрямками його використання; 

7) розроблення пропозицій із упровадження кращих практик в рамках 

безперервного вдосконалення діяльності аграрного підприємства. 

Розглянемо більш детально механізм функціонування системи 

аграрного бенчмаркінгу. Насамперед, зауважимо, що в межах такої системи 
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функціонують основні її учасниками, до числа яких варто віднести таких.  

1. Керівництво підприємства – основні топ-менеджери, які зацікавлені 

у пошуку нових ідей для подальшого розвитку аграрного підприємства, 

підвищення ефективності його розвитку, особливо в умовах обмеженості 

ресурсів. Підвищення результативності роботи зазначених суб’єктів 

господарювання є безпосередньою задачею їх керівництва. Інколи вирішення 

окремих проблем доцільно здійснювати через аналіз наслідків вже вирішених 

аналогічних задач, що було здійснено іншими топ-менеджерами. 

2. Суб’єкти реалізації бенчмаркінгу – до групи цих суб’єктів, на наш 

погляд, доцільно віднести тих осіб, які у реальності будуть впроваджувати 

технологію бенчмаркінгу і безпосередньо займатимуться виконанням всіх 

етапів його використання. Ці суб’єкти будуть відповідати за реалізацію 

операційних задач і результатом їх роботи повинен бути звіт щодо 

проробленої роботи та рекомендації керівництву щодо впровадження 

подальших змін.  

3. Підприємства-аналоги – це суб’єкти, діяльність яких буде 

досліджуватися в процесі застосування бенчмаркінгу для пошуку нових, 

інноваційних технологій підвищення конкурентоспроможності аграрних 

підприємств. Керівництво таких суб’єктів господарювання повинно знати 

про проведене дослідження, при бажанні сприяти його ефективній реалізації. 

Зауважимо, що використання бенчмаркінгу з метою отримання секретної 

комерційної інформації, ігнорування повідомлення топ-менеджерів 

підприємства-аналога про реалізацію проекту свідчить вже про використання 

не механізму бенчмаркінгу, а використання методів промислового 

шпигунства у даному процесі. Саме обізнаність підприємства-аналога про 

наміри проведення дослідження його роботи є принциповою відмінністю між 

бенчмаркінгом та промисловим шпигунством.  

Цілком слушно зауважують Ю.О. Левандовська та О.К. Афанасьєва, 

що «для вітчизняної економічної науки бенчмаркінг є одним із найновіших 

методів підвищення ефективності бізнесу. В Україні до нього відносяться 
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поки що дуже обережно, побоюючись, що за поняттям бенчмаркінга 

прикривається промислова розвідка. Насправді, різниця очевидна: 

бенчмаркінг – метод вивчення чужого досвіду, який не є комерційною 

таємницею» [94, с. 42]. Система аграрного бенчмаркінгу є відкритою та 

динамічною структурою. Це у свою чергу свідчить, що така система взаємо-

діє із зовнішнім середовищем і досить часто результати такого взаємозв’язку 

і визначають особливості використання бенчмаркінгу та ефективність його 

використання у роботі сільськогосподарських підприємств.  

Загалом все оточуюче середовище по відношенню до системи 

аграрного бенчмаркінгу можна систематизувати на дві групи. 1. Внутрішнє 

середовище, що формується за рахунок впливу ендогенних чинників на 

окреслену систему. До їх числа варто віднести ті фактори, що утворюються у 

межах самого аграрного підприємства.2. Зовнішнє середовище – формується 

за рахунок впливу інших, об’єктивно існуючих факторів, які не утворюються 

на підприємстві, а виникають в інших економічних системах.  

На рисунку 1.6 представлено схему чинників, що впливають на 

функціонування та розвиток системи аграрного бенчмаркінгу.  

Зауважимо, що, наприклад, Д.В. Попович й О. Б, Тарнавська,  

розглядаючи бенчмаркінг як інноваційну технологію управління діяльністю 

аграрного підприємства, зазначають, що «для забезпечення проведення 

ефективного бенчмаркінгу варто враховувати такі фактори: вибір показників 

з найбільшою мірою впливу; можливість регулярного надходження 

статистичних даних для аналізу; об’єктивні відмінності різних регіонів (країн) 

щодо регуляторного впливу з боку держави; вибір валюти аналізу і 

врахування коливання валютних курсів; національні відмінності у веденні 

бухгалтерського обліку та формуванні звітності; вибір орієнтиру для 

порівняння (верхня чи нижня межа, середнє значення); єдиний підхід до 

розрахунків з метою забезпечення порівнянності результатів; використання 

автоматизованої моделі бенчмаркінгу для оптимізації аналізу» [132, с. 545-

546]. 
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- рівень інтегрованості національної економіки до світового господарства;

- рівень лібералізації зовнішньоекономічних операцій;

- стабільність банківської системи;

- рівень економічної довіри між суб’єктами господарювання;

- обсяг тіньового сектору економіки;

- наявність конкурентного середовища для розвитку бізнеса;

- частка державних підприємств у загальній кількості суб’єктів 

господарювання;

- доступність кредитних ресурсів для розвитку підприємства;
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- розвиток інституту політичного лобіювання;

- якість валютного законодавства; 

- ефективність законодавства у сфері бізнес-консалтингу;

- наявність правових механізмів захисту власності;

- особливості податкового законодавства;

- наявність саморегулівних організацій у сфері діяльності аграрних 

підприємств;

- розкриття інформації про кінцевих власників підприємств;

- рівень інформаційної культури в суспільстві;

- наявність в країні асоціацій суб’єктів бенчмаркінгу;

- рівень доступності інформації про діяльність суб’єктів господарювання;

- системи технічного регулювання виробництва сільськогосподарської 

продукції;

 

Рис. 1.6. Фактори, що впливають на функціонування системи аграрного бенчмаркінгу. 

Складено автором на основі джерел: [78; 167, с. 294] 
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Ткачук Г.Ю. відзначає, що фактори можна поділити на об’єктивні 

(стосуються визначення чітких меж проекту, точного планування за часом, 

дотримання вимог якості, прийняття до уваги бюджетний обмежень). І 

виділяють суб’єктивні (м’які) фактори, до яких відносимо: сприятливий 

клімат для співпраці, орієнтацію на досягнення результату, зацікавленість, 

розуміння важливості якості, творчій підхід, етику підприємництва тощо 

[167, с. 293]. 

Проте, на наш погляд, окреслений перелік чинників є досить 

фрагментарним і неповним. Деякі з окреслених факторів за своєю суттю 

відображають насамперед умови застосування бенчмаркінгу на аграрному 

підприємстві. Тому проведемо власний аналіз чинників, що впливають на 

розвиток системи аграрного бенчмаркінгу. Спочатку проаналізуємо вплив 

екзогенних чинників. До їх числа нами віднесено такі: макроекономічні, 

правові та інформаційні.  

Макроекономічні – сукупність загальних чинників, що формуються в 

межах національної економіки і впливають на розвиток всіх її складових, 

включаючи підприємства різних форм власності та специфіки діяльності. 

Зауважимо, що ця група чинників впливає на систему аграрного 

бенчмаркінгу досить опосередковано. Фактично наявність або відсутність 

цих факторів створює умови для підвищення зацікавленості 

сільськогосподарських підприємств у використання бенчмаркінгу для 

підвищення власної конкурентоспроможності.  

Макроекономічні чинники мають здатність досить сильно впливати на 

рівень стабільності національної економіки, а це, у свою чергу, впливає на 

бізнес клімат в країні та перспективи розвитку реального сектора економіки. 

Наприклад, низький рівень інвестиційного клімату в країні не буде спонукати 

розвитку підприємств, які не заохочують впроваджувати нові технології та 

розвиватися, а тому і зацікавленість у використання бенчмаркінгу для 

розширення власної діяльності або трансформації функціонування у 

стохастичних умовах буде незначною.  
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Також досить важливими для розвитку бенчмаркінгу як методу 

дослідження умов функціонування різних підприємств є особливості 

функціонування бізнес-середовища в країні. Значна питома вага державних 

підприємств у формуванні ВВП країни, низький рівень антимонопольного 

законодавства, активні процеси лобіювання інтересів окремих підприємств 

не дозволяють ефективно використовувати інформацію, що може бути 

отримана після застосування бенчмаркінгу. Це пов’язано з наявністю 

штучних неринкових засад функціонування окремих підприємств, з якими 

порівнювати власну діяльність суб’єктам господарювання, які просто 

працюють в законодавчому полі, не доцільно, оскільки створити таку модель 

роботи не вдасться.  

Для сфери аграрного бенчмаркінгу, особливо в Україні, важливими є 

також особливості реалізації зовнішньоекономічної діяльності 

сільськогосподарськими підприємствами, поточна світова кон’юнктура на 

аграрну продукцію. Досить потужний вплив на загалом всю національну 

економіки і, відповідно, її економічних суб’єктів, здійснюють тіньові 

процеси. Значний рівень тіньової економіки не дозволяє у процесі 

використання бенчмаркінгу об’єктивно оцінити всі аспекти підприємств-

еталонних зразків, якщо вони частково також здійснюють тіньові операції.  

Правові – сукупність чинників, що безпосередньо пов’язані з 

формуванням нормативно-правового поля для діяльності суб’єктів 

господарювання, їх розвитку. Такі фактори спроможні досить серйозно 

змінювати умови функціонування окремих видів підприємств. Лібералізація 

валютного законодавства, наявність механізмів захисту власності, зниження 

рівня корупції в країні є дієвими чинниками, що спроможні сформувати 

привабливе середовище для розвитку аграрного бізнесу і таким чином 

активізувати зацікавленість їх керівництва у використанні нових методів для 

розвитку власних підприємств і підвищення їх конкурентоспроможності.  

Інформаційні – чинники, що відіграють ключову роль у розвитку 

аграрного бенчмаркінгу, оскільки сам метод побудований на пошуку, 
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акумуляції, аналізі та опрацюванні різних даних про роботу окремих 

аграрних підприємств. Наявність доступних баз даних про їх роботу, 

відкрита інформація про власників таких суб’єктів господарювання дає 

можливість створити умови для ефективного використання бенчмаркінгу у 

роботі сільськогосподарських підприємств. Низька інформаційна прозорість 

є однією із значних проблем розвитку даного методу дослідження роботи 

компаній-аналогів в Україні.  

Далі визначимо сутність ендогенних факторів, що мають здатність 

впливати на розвиток системи аграрного бенчмаркінгу. Зазначимо, що такі 

чинники вже формуються у межах окремого підприємства і частково 

створюються під впливом зовнішніх обставин, але і переважній більшості 

випадків їх виникнення пов’язано зі специфікою роботи та управління 

окремого аграрного підприємства. До їх числа нами віднесено такі: 

мікроекономічні, управлінські, психологічні. 

Мікроекономічні чинники – це ті економічні параметри, які 

характеризують частково економічний потенціал суб’єкта господарювання, 

його фінансова спроможність використовувати нові інноваційні технології у 

розвитку, замовляючи відповідні послуги. Також від цих факторів залежать 

подальші можливості підприємства впровадити ті механізми підвищення 

конкурентоспроможності компанії, які будуть виокремленні в ході реалізації 

бенчмаркінгу. Це пов’язано з можливими додатковими фінансовими 

витратами для впровадження нових технологій, інновацій, що будуть 

ідентифіковані у конкурентів.  

Управлінські чинники – це сукупність факторів, які є одними з 

найбільш важливих серед усіх чинників для розвитку системи аграрного 

бенчмаркінгу. Це пов’язано з тим, що бенчмаркінг є способом отримання 

нової інформації для, насамперед, керівництва компанії з метою пошуку 

відповіді на питання, що треба робити, щоб розвиватися так ефективно як 

інші аналогічні підприємства. Початок використання даного методу 

пов'язаний безпосередньо з виникненням потреби у керівництва у додатковій 
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інформації і наявності бажанні проводити зміни.  

Відповідно, розмір підприємства, рівень кваліфікації персоналу, 

особливо, працівників управлінської системи, ефективність роботи такої 

системи є важливими для використання бенчмаркінгу. Особливу роль у 

даному процесі варто віднести рівню кваліфікації працівників, оскільки лише 

бажання керівництва суб’єкта господарювання буде недостатньо для 

ефективного використання даного методу і, що найголовніше, впровадження 

сформованих рекомендацій на основі отриманої інформації.  

Психологічні фактори нами було виділено в окрему групу, оскільки їх 

вплив також є досить відчутним для розвитку підприємства на основі 

використання механізму бенчмаркінгу. Вік керівництва підприємства, освіта 

топ-менеджерів, їх досвід є безпосередньо одними з найголовніших факторів 

розвитку системи аграрного бенчмаркінгу. Особливу роль у даному процесі 

відіграють такі фактори як рівень сприйняття змін керівництвом та 

колективом компанії, їх здатність йти на ризики різної природи, оскільки всі 

зміни завжди пов’язані з виникненням нестабільності, що може сприйматися 

окремими працівниками негативно.  

Таким чином, система використання бенчмаркінгу в діяльності аграрних 

підприємств автором розкрита як сукупність взаємопов’язаних елементів, що 

структурно диференційовані за етапами здійснення безупинного пошуку 

еталонних критеріїв розвитку аграрного підприємства та за напрямками 

використання одержаної інформації в процесі управління його  діяльністю. 

 

 

1.3. Організаційно-методичні аспекти  використання бенчмаркінгу 

в процесі управління діяльністю аграрних підприємств 

 

Розвиток сільського господарства є важливою складовою розбудови 

національної економіки України. Вже на сьогодні ця галузь відіграю одну з 

ключових ролей у формуванні ВВП країни, сприяє працевлаштуванню 
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значної кількості людей, у її межах активно впроваджуються інноваційні 

технології. Проте, враховуючи колосальний потенціал України для ведення 

сільського господарства, сучасний розвиток цієї галузі є недостатнім. Зміна 

такої ситуації пов’язана як з впровадженням макроекономічних заходів, 

насамперед, формування ефективної державної політики у сфері підтримки 

діяльності аграрних підприємств, так і сприяння їх зацікавленості у 

постійному підвищенні власного виробництва, пошуку нових ринків збуту, 

розширення асортименту власної продукції.  

Сучасний розвиток сільського господарства в Україні перебуває у 

постійно змінному зовнішньому середовищі функціонування аграрних 

підприємств, зростання рівня конкуренції між ними, посилення конкуренції 

також із зовнішніми виробниками відповідної продукції на внутрішньому 

ринку країни.  

З розвитком ринкових відносин посилюється конкуренція на 

аграрному ринку, що висуває підвищені вимоги до економічної поведінки 

підприємств. Підвищенню ефективності сільського господарського 

виробництва значною мірою сприятиме подальше забезпечення 

конкурентоспроможності аграрних підприємств. Ринкові умови 

господарювання в сільському господарстві спричинили низку негативних 

явищ, зумовлених чинниками внутрішнього й зовнішнього середовищ. 

Стрімке зниження конкурентоспроможності й ефективності діяльності 

аграрних підприємств відбувається під впливом сукупності зовнішніх 

факторів, а саме: політичної нестабільності, великої іноземної конкуренції 

виробників сільськогосподарської продукції, відсутності належної державної 

підтримки вітчизняних сільгоспвиробників, зменшення попиту на 

сільськогосподарську продукцію у зв'язку з низькою платоспроможністю 

населення та інших складових і внутрішніх факторів [24, с. 10]. 

Окреслені проблеми лише актуалізують необхідність проведення 

додаткових досліджень у сфері підвищення ефективності роботи аграрних 

підприємств та забезпечення зростання загального рівня розвитку сільського 
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господарства в Україні. Особливої уваги потребують питання збільшення 

рівня конкурентоспроможності аграрних підприємств, що сприяє їх 

подальшому розвитку, активізує впровадження інноваційних технологій в їх 

діяльності і позитивно загалом впливає на функціонування всієї галузі.  

Відповідно, цей процес потребує пошуку нових методів підвищення 

ефективності роботи сільськогосподарських підприємств, аналізу вже 

наявних вирішень виникаючих проблем у даній галузі. У зв’язку з цим 

досить актуальним для вітчизняних підприємств є використання методу 

бенчмаркінгу у власній діяльності, що дозволить як виокремити не достатньо 

розвинуті окремі складові роботи відповідних компаній, так і знайти шляхи 

підвищення якості їх роботи.  

Цілком погоджуємося з позицією М.К. Костюка, що «в сучасних умовах 

глобалізації світової економіки та посилення тенденцій розвитку економічної 

конкуренції показник пошуку максимально оптимальних та ефективних 

методів ведення бізнесу постійно збільшується. Через це пошук та подальше 

виявлення найкращих управлінських рішень у різних сферах бізнесу, а також 

їхнє використання в особистій практиці – бенчмаркінгу – стає все 

актуальнішим для успішного функціонування та розвитку підприємств на 

різних сегментах ринку, а також масово використовується у процесі розробки 

заходів щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства та його 

виходу на нові ринки як вітчизняного, так і міжнародного масштабів» [85, 

с. 2].  

Т. Морщенок виокремлює такі принципи бенчмаркінгу: аналогія, 

достовірність інформації, вимір та порівняння характеристик, взаємна 

погодженість в обміні даними між підприємствами [111, с. 538]. Також 

Ю. Палеха, Ю. Горбань виділяють наступні принципи бенчмаркінгу: 

взаємність, аналогія, вимір та вірогідність [125, с. 251]. 

У свою чергу Л. Герасимчук, Л. Паньковська, посилаючись на 

Е. Соколову, зазначають, що «…під час проведення бенчмаркінгу виробничої 

діяльності слід спиратися на його загальноприйняті принципи: 
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1) концентрація на якості – безперервна робота з усіх аспектів і функцій 

діяльності компанії; 2) важливість бізнес-процесів – для бенчмаркінгу бізнес-

процеси, що протікають в організації, набагато важливіші, ніж робота таких 

функціональних підрозділів, як фінансовий відділ, плановий відділ тощо; 

концентрація уваги на бізнес-процесах дозволяє виявити системні недоліки; 

3) необхідність врахування в процесі планування бенчмаркінгової діяльності 

недосконалості класичної моделі TQM (Total Quality Management); 4) потреба 

в систематичному проведенні зовнішнього бенчмаркінгу» [31, c. 100; 148, 

с. 10-11].  

Довгань Л.Є., Каракай Ю.В. та Артеменко Л.П. розглядають такі 

принципи організації процесу використання бенчмаркінгу в діяльності 

підприємства. «1. Взаємність. Бенчмаркінг є діяльністю, що ґрунтується на 

взаємному погодженні в обміні даними та забезпечує «виграшну» ситуацію 

для обох сторін. Спочатку необхідно погодити межі діапазону інформації, 

порядок обміну даними, логіку проведення дослідження. У 

бенчмаркінговому альянсі будь-який партнер повинен мати гарантії щодо 

поведінки інших, і тільки дотримання правил гри всіма учасниками гарантує 

корисний результат. 2. Аналогія. Оперативні процеси партнерів повинні бути 

схожими. Може бути оцінений будь-який процес, тільки б група дослідження 

могла перевести його в культурний, структурний і підприємницький 

контекст свого підприємства. Аналогія процесів і встановлення критеріїв 

добору партнерів з бенчмаркінгу є тим, від чого залежить успіх діяльності. 3. 

Вимір. Бенчмаркінг – це порівняння характеристик, визначених на декількох 

підприємствах; метою є встановлення причини розходження в 

характеристиках і напрямів досягнення їхнього найкращого значення. 

Найважливішим вважається визначення ключових характеристик процесу, 

що дозволяє поліпшити характеристики на підставі вивчення процесу. 4. 

Достовірність. Бенчмаркінг повинен проводитися на підставі порівняння 

фактичних даних, точного аналізу та вивчення процесу не лише на базі 

інтуїції» [52, c. 378]. Проте, на наше переконання, у переважній більшості 
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окреслені принцип за своїм змістом є більш сутнісними ознаками, що 

загалом розкривають зміст бенчмаркінгу як окремої економічної категорії.  

Курдюмова І.М. при вивченні особливостей використання механізму 

бенчмаркінгу у процесі впровадження інновацій у сфері освіти, зауважує, що 

загалом виділяють п'ять основних принципів, на яких базується бенчмаркінг:  

1) бенчмаркінг включає в себе елементи порівняння, виходить в 

процесі прийняття рішення в окремих пунктах, таких, як набір загальних 

критеріїв, за якими оцінюється діяльність інститутів / університетів;  

2) бенчмаркінг пропонує потужний навчальний вплив і прагнення 

покращувати існуючі практики;  

3) бенчмаркінг – процес тривалий, вимагає часу, продовжується і після 

завершення того чи іншого проекту [92, c. 85]. 

Однак, не всі з окреслених принципів бенчмаркінгу можна розглядати 

як принципи загалом. Зауважимо, що принцип – це певне правило, 

дотримання якого дозволяє виконати заплановане.  

В.І. Ганін, Н.В. Ганіна та К.Д. Гурова  пропонують таке визначення: 

основне вихідне положення будь-якої теорії наукової системи, вчення, науки; 

внутрішнє переконання людини, її усталений погляд на те чи інше питання 

[30, c. 174]. 

Таким чином, деякі з окреслених вище принципів, наприклад, вимір та 

порівняння, сприймаються не як принципи, а як окремі способи наукового 

дослідження, частина системи методів дослідження бенчмаркінгу як окремої 

економічної категорії. Саме тому, на наш погляд, до принципів реалізації 

концепції аграрного бенчмаркінгу в управлінні підприємствами варто 

віднести ті, що представлені на рисунку 1.7.  

1. Інформаційні доступність – для реалізації аграрного бенчмаркінгу та 

використання його як окремого методу управління необхідний доступ 

підприємства до інформації про роботу інших суб’єктів господарювання, 

окремі аспекти їхньої діяльності. Особливо досить непросто знайти дані про 
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певні сфери роботи підприємства-аналога, до яких варто віднести інноваційні 

розробки, база клієнтів. 

 

СИСТЕМА

АГРАРНОГО БЕНЧМАРКІНГУ

цілісний об’єкт дослідження, послідовний процес пошуку аграрними підприємствами інформації про 

діяльність інших таких суб’єктів господарювання, виокремлення кращого досвіду їх роботи з метою  

використання отриманих результатів у діяльності для підвищення власної ефективності роботи

П Р И Н Ц И П И

Інформаційна доступність Системність

Інформаційна відкритість  Обґрунтованість результатів 

Достовірність інформації Спроможність та якість 

Наявність зразка Об’єктивність і неупередженість  

 

Рис. 1.7. Принципи функціонування системи аграрного 

бенчмаркінгу 

Складено автором на основі джерел: [38; 172; 182; 190; 200]. 

 

2. Інформаційна відкритість – цей принцип дуже схожий за змістом до 

принципу інформаційної доступності, але його дотримання безпосередньо 

пов’язане із забезпеченням прав інтелектуальної власності, відкритості збору 

даних про роботу аграрних підприємств, що може відбуватися через 

здійснення запитів, проведення зустрічей, залучення на платній основі 

спеціалістів підприємства-аналога. У цьому випадку весь процес акумуляції 

даних повинен бути повністю транспарентним. 

3. Достовірність інформації – сутність цього принципу системи 

аграрного бенчмаркінгу полягає в забезпечення ефективності використання 

цього методу лише на основі володіння достовірною інформацією. 
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Правдивість даних є базовою запорукою раціональності використання 

бенчмаркінгу як способу підвищення якості управління на аграрних 

підприємствах. Забезпеченість якості інформації є дійсно складним 

завданням, оскільки дуже складно завжди перевірити правильність 

отриманих даних, отриманих як із відкритих джерел, так і особисто на 

прохання до керівництва підприємством-аналогом. Зіставлення інформації з 

різних джерел, аналіз сукупних показників роботи такого суб’єкта 

господарювання, потенціал його виробничих потужностей дають змогу 

сформувати узагальнене, проте правильне уявлення про масштаби роботи 

такого сільськогосподарського підприємства, частково можливо визначити 

особливості побудови окремих операційних процесів. 

4. Наявність зразка є одним із основоположних принципів реалізації 

аграрного бенчмаркінгу. Йдеться про наявність підприємства-аналога, яке 

здійснює господарську діяльність, подібну до діяльності базового суб’єкта 

господарювання, роботу якого необхідно покращити. Знайти таке 

підприємство доволі складно, якщо сфера функціонування економічних 

агентів є досить незнаною і в ній працює декілька лише підприємств. Для 

інноваційних підприємств, які розвиваються активно, впроваджуючи сучасні 

технології як у систему управління, так і в систему виробництва товарів і 

надання послуг, використання бенчмаркінгу може бути ускладненим, 

оскільки такий суб’єкт господарювання і може бути підприємством-

аналогом. У такому випадку цей метод за необхідності можна використати 

лише для запозичення досвіду організації окремих процесів на 

сільськогосподарському підприємстві, враховуючи позитивний та успішний 

досвід, яким володіють інші конкуренти. 

Наявність аналога для залучення досвіду є важливою та необхідною 

умовою використання аграрного бенчмаркінгу керівництвом підприємства. 

Також у процесі збору даних можуть виникати складнощі розуміння тих або 

інших показників, особливо тих, що використовуються у внутрішній 

звітності підприємства-аналога. Така ситуація вимагає більшого уточнення та 
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пояснень сутності окремих показників. Без розуміння особливостей 

функціонування як самого суб’єкта господарювання, так і окремих його 

бізнес процесів, операційних сфер використати досвід їх ефективної 

організації доволі складно.  

5. Системність – сутність цього принципу полягає у використанні 

комплексного підходу до застосування системи аграрного бенчмаркінгу як 

методу управління, який полягає у виявленні слабких місць з метою пошуку 

заходів їх вирішення. Принцип системності реалізується через три базові 

складові: системний аналіз сільськогосподарського підприємства, виявлення 

проблем та вузьких місць у його розвитку; дослідження ринку, на якому 

функціонує аграрне підприємство, виявлення лідерів та найбільш розвинених 

суб’єктів господарювання у даній ніші; пошук аналога за сукупністю системи 

критеріїв, які повинні бути розроблені підприємством для вибору кращої 

моделі функціонування; пошук та систематизація інформації про нього, 

виокремлення тих методів, які можуть бути корисними для підприємства, 

детальний опис механізмів їх впровадження. 

Фактично принцип системності повинен використовуватися на всіх 

етапах застосування аграрного бенчмаркінгу, оскільки кожний із них 

повинен завершуватися групуванням та систематизацією отриманої 

інформації для кращого розуміння загального стану та прийняття ефективних 

рішень.  

6. Обґрунтованість результатів – сутність даного принципу полягає у 

визначенні тих кількісних та якісних показників, зміна яких повинна 

відбуватися в результаті впровадження нових, запозичених, напрямків 

підвищення ефективності управління. Такий підхід дає можливість оцінити 

правильність використання бенчмаркінгу, результативність використання 

досвіду інших суб’єктів господарювання та загалом стверджувати про 

досягнення поставленої мети. 

Варто розуміти, що на підприємство постійно здійсню тиск значна 

кількість факторів різної природи. Саме тому для усвідомлення, що 
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покращення роботи аграрного підприємства пов’язане з використанням 

методу бенчмаркінгу, а не через зміну інших показників, варто оцінювати 

отримані зміни за допомогою сукупності кількісних показників у динаміці. 

7. Спроможність та якість – сутність цього принципу полягає в 

необхідності забезпечення належного рівня якості реалізації бенчмаркінгу. 

Цілком зрозуміло, що використання такого методу пов’язане з необхідністю 

здійснення ґрунтовного економічного аналізу окремих господарюючих систем. 

До їх числа, крім інших суб’єктів господарювання, доцільно віднести окремі 

галузі та сфери національного господарства, аналіз яких також є вагомою 

складовою ефективного використання системи аграрного бенчмаркінгу. Саме 

тому для здійснення такого дослідження у працівників підприємства може не 

бути відповідної кваліфікації співробітників. Іноді доцільно в такому випадку 

залучити зовнішніх консультантів для проведення відповідних досліджень та 

розробки рекомендацій для замовника. Використання допомоги фінансових 

консультантів має значну кількість переваг, до яких варто віднести досвід та 

швидкість отримання необхідних даних.  

8. Об’єктивність і неупередженість – цей принцип варто розглядати у 

двох аспектах. Насамперед, об’єктивності вимагає сам процес проведення 

дослідження, який повинен базуватися на аналізі достовірної інформації, 

правильній оцінці роботи конкурентів. З іншого боку, об’єктивність також 

полягає у правильному визначенні стану роботи власних підрозділів. Цілком 

можливо, що окремі з них можуть працювати краще, ніж у підприємства-

аналога, і їх механізм функціонування не повинен зазнавати кардинальних 

змін. Також у цьому випадку варто мінімізувати суб’єктивне ставлення до 

роботи окремих працівників, ефективності їхньої роботи. Саме в такому 

випадку залучення зовнішніх експертів є також доцільним.  

Зазначимо, що процес використання системи аграрного бенчмаркінгу 

як окремого методу підвищення ефективності управління підприємствами є 

складним та багатоетапним. Це, у свою чергу, і визначає наявність значної 
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кількості принципів, дотримання яких впливає на правильність використання 

механізму такого методу та якість отриманих результатів.  

При дотриманні принципів використання бенчмаркінгу в діяльності 

аграрних підприємств варто пам’ятати, що основною метою використання 

даного методу є створення умов на підприємстві для підвищення його рівня 

конкурентоспроможності. Це є основна і стратегічна мета для керівництва 

компанії. Враховуючи це, більш детально розглянемо, яким чином 

бенчмаркінг може впливати на зростання якісних показників функціонування 

сільськогосподарського підприємства.  

Бенчмаркінг застосовується у всіх сферах діяльності підприємства - 

логістиці, маркетингу, управлінні персоналом і т.д. Це, у свою чергу, дає 

змогу аграрному підприємству визначити основні проблеми в цих видах 

діяльності і знайти нові підходи до їх вирішення. Загалом бенчмаркінг 

пов’язаний із постановкою цілей та є одним із компонентів процесу 

планування – неодмінної умови успішного управління адаптацією діяльності 

аграрного підприємства на світовому продовольчому ринку [91, с. 22].  

Результати діяльності аграрного підприємства залежать від низки 

чинників: «1. Продукції – культур та тварин, які вирощують. Якщо рівень 

урожайності на певну культуру або віддачі від тваринництва не виправдовує 

очікуваних результатів, підприємства за порівняно короткий проміжок часу 

(один рік, за винятком садівництва) може змінити продукцію, що вирощує. 

2. Погодних умов. 3. Земельних площ, на яких вирощують сільськогоспо-

дарську продукцію, та якості цих площ (наприклад, родючості ґрунтів). 

4. Наявності техніки та використання технологій підвищення урожайності 

(зокрема, використання добрив). 5. Фінансові – доступ до фінансових 

ресурсів та уміння ними управляти. 6. Правове і економічне середовище, у 

якому функціонує підприємство. 7. Здатності керівництва вчасно організо-

вувати основі сільськогосподарські роботи та збут урожаю» [87, с. 186]. 

Розглянемо детальніше роль бенчмаркінгу у процесі управління 
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аграрними підприємствами. Зауважимо, що цей метод є складовою того 

інструментарію, що є у розпорядженні керівництва і може бути 

використаний насамперед для пошуку нових ідей розвитку, підвищення 

ефективності функціонування окремих сегментів на підприємстві. 

Бенчмаркінг як інноваційний інструмент управління дає можливості 

керівництву використовувати його для пошуку нових ідей трансформації 

власної компанії. Реалізація самого методу здійснюється лише за допомогою 

використання трьох складових.  

1. Ресурси – сукупність усіх необхідних для реалізації механізму 

бенчмаркінгу засобів. До їх числа варто віднести насамперед фінансові 

ресурси. Якщо підприємство самостійно проводить відповідне дослідження, то 

також для цього необхідний кадровий ресурс, інколи навіть створення 

відповідних структурних підрозділів. Також у процесі використання 

бенчмаркінгу активно використовується інформаційний ресурс, оскільки дана 

дослідження вже здійснюється після проведення ґрунтовного аналізу сучасного 

стану аграрного підприємства, визначення його слабких місць роботи. 

2. Методологія – сукупність принципів та методів бенчмаркінгу, які 

повинно використовувати керівництво підприємства для дослідження 

конкурентного поля власної діяльності. Основні принципи бенчмаркінгу 

були окреслені вище. Методи являють собою способи, які використовуються 

у процесі реалізації механізму бенчмаркінгу. До їх числа варто віднести 

наступні: спостереження – проведення аналізу роботи окремих аграрних 

підприємств – найбільш інноваційних компаній в даній сфері, дослідження їх 

виробничої інфраструктури, вивчення доступної аналітичної інформації; 

вимірювання – кількісний вираз отриманих під час дослідження результатів; 

порівняння – реалізація компаративного аналізу двох об’єктів бенчмаркінгу, 

що вивчаються під час застосування бенчмаркінгу; аналіз – проведення 

дослідження отриманих результатів, виокремлення кількісних та якісних 

критеріїв їх розгляду; системний підхід – групування та систематизація 

отриманої інформації про роботу аграрного підприємства та компанії-
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аналога, діяльність якої вивчається; абстрагування – концентрація уваги при 

проведенні дослідження функціонування окремого сільськогосподарського 

підприємства на тих складових його роботи, які визначені об’єктом 

бенчмаркінгу та ін. 

3. Алгоритм – поетапний процес здійснення бенчмаркінгу на 

аграрному підприємстві. В межах алгоритму проводяться завдання, 

реалізація яких поступово дозволяє досягти поставленої мети. Сам алгоритм 

бенчмаркінгу є орієнтовним, оскільки вичерпно описати всі етапи 

використання даного методу неможливо. Це, насамперед, пов’язано з 

наявністю значних відмінностей між використанням бенчмаркінгу у роботі 

різних за галузевою приналежністю підприємств, оцінці різних об’єктів 

підприємств-аналогів і т.д.  

Методика використання бенчмаркінгу в діяльності аграрного 

підприємства це доволі специфічний за своїм змістовним наповненням 

процес, здійснення якого передбачає виконання низки етапів від 

інформаційного пошуку та аналізу до ухвалення відповідних рішень щодо 

необхідності впровадження змін у виробничий процес підприємства. 

Не звертаючи увагу на теоретичну доступність, насправді, практичне 

використання цього інноваційного інструменту є доволі складним процесом, 

що, в першу чергу, пов’язано з прагненням підприємств-лідерів даної галузі 

укривати інформацію щодо комерційного успіху розвитку підприємства. 

Наразі доступними є кілька варіантів методики використання бенчмаркінгу в 

діяльності підприємств, які можна об’єднати і звести до стандартної 

методики. 

Пилипчук В.П.. та Шиманська А.А., досліджуючи методику 

використання бенчмаркінгу в роботі підприємств, зауважують, що 

«керуючись узагальненням відомих підходів до проведення 

бенчмаркінгового аналізу, пропонується така послідовність виконання 

бенчмаркінгу в маркетинговій діяльності на промисловому підприємстві: 

визначення об’єкта аналізу; оцінка власної діяльності підприємства; вибір 
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партнерів по бенчмаркінгу; збір інформації; порівняння власної діяльності з 

діяльністю підприємства-партнера; аналіз інформації; розробка плану 

впровадження отриманого досвіду; впровадження в практику маркетингової 

діяльності отриманих результатів; – контроль за процесом бенчмаркінгу» 

[131, с. 16].  

Гірна О.Б., Третьякова Л.І. та Антоненко О. М., визначаючи 

особливості методики використання бенчмаркінгу в процесі організації 

поставок товарів, виокремили її за наступними етапами: «1. Визначення кола 

проблем у функціональних галузях логістики, що мають розглядатись з 

позицій бенчмаркінгу. 2. Визначення сукупності факторів і змінних для 

аналізу стану логістики на підприємстві. 3. Вибір сукупності підприємств для 

порівняння і використання досвіду як у галузі, до якої належить 

підприємство, так і з інших галузей. Паралельно із цим слід аналізувати 

зовнішню вторинну інформацію, пов’язану із застосуванням логістики 

іншими підприємствами, формуванням ними ланцюгів поставок. 4. Збір і 

аналіз показників порівнюваних підприємств за вибраними критеріями 

оцінки. Отримана інформація класифікується, систематизується, вибирається 

метод аналізу і оцінюється ступінь досягнення цілі, сукупність факторів, які 

визначають результат. 5. Порівняння отриманих результатів із власними 

показниками, щоб визначити можливі напрями удосконалення. 6. 

Розроблення плану заходів з покращання стану логістики на основі 

отриманої інформації. 7. Впровадження і подальший моніторингу» [33, с. 33]. 

А. Казанцев,  В. Подлесних та Л. Сєрова переконані, що бенчмаркінг як 

інноваційний інструмент, використовуваний відносно певного предмету, слід 

ретельно спланувати й організовувати за основними трьома етапами 

впровадження, де перший – розробка плану використання, що ґрунтується на 

означенні плану, його мети, діагностики проблемних виробничих процесів, 

іншими словами, ідентифікація перешкод за для визначення мети розробки 

всього плану. Другий етап передбачає накопичення та опрацювання 
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інформаційних потоків з метою пошуку альтернативних варіантів, 

передбачення та опрацювання напрямків їх реалізації на основі 

обґрунтованих рішень. Третій етап передбачає виконання самого 

інноваційного проекту, що  враховує їх реалізацію, контроль за виконанням 

цього плану, оцінку та діагностику відхилень від означених заздалегідь 

критеріїв тощо [69]. 

Детальніше послідовність методики використання бенчмаркінгу за 

поглядами А. Казанцева продемонстровано на рис. 1.8. 

 

Рис. 1.8. Методика використання бенчмаркінгу на підприємстві (за 

А. Казанцевим) 

Адаптовано автором за джерелом[70] 

 

Планування бенчмаркінгового процесу ґрунтується на означенні 

предмету, аналізі його основних параметрів, вагомості в системі розвитку 

підприємства, визначення меж дослідження,  пошук партнерів, платформи 

для зіставлення показників розвитку підприємств, розробка 

бенчмаркінгового плану, оцінка його за витратністю та часовими критеріями 

реалізації. Слід зауважити, що самий вагомий обсяг роботи припадає саме на 

другий етап реалізації бенчмаркінгового плану, оскільки він передбачає 

доволі тривалий процес накопичення інформаційних потоків стосовно 
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предмету бенчмаркінгу, їх аналіз та обробку. На даному етапі обґрунтовують 

методику дослідження, а також інструменти проведення об’єктивного 

оцінювання  поточного стану аналізованого об’єкта, створюють необхідні 

умови для проведення аналізу та порівняння отриманих показників, 

обґрунтовують напрями та проводять оцінювання власних результатів 

діяльності відносно еталонів.   

Останній, третій, етап за часовими рамками є найдовшим і 

найвідповідальнішим при розробці та реалізації бенчмаркінгового плану, а 

тому враховується   в стратегії розвитку підприємства. Проте, ця методика 

використання бенчмаркінгу в діяльності підприємства (рис. 1.9) є дещо 

узагальненою, а тому потребує деталізації для конкретного підприємства. 

 

Рис. 1.9. Взаємозалежність між елементами методики використання 

бенчмаркінгу в діяльності підприємства 

Сформовано автором на основі джерела [74] 

 

Слід відмітити, що базою бенчмаркінгу, незалежно від об’єкту, є 

пошук еталонe. Проте, в якості еталону може бути обране як саме 

підприємство, так і  технологія, рішення тощо. Вибір еталону здійснюється за 

для проведення аналізу та порівняння його параметрів з власними з метою 

обґрунтування напрямків удосконалення виробничих процесів або інших 

напрямків діяльності підприємства. Ідентифіковані відхилення від еталонних 

параметрів засвідчать не лише невідповідність та відставання підприємства, а 
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й означують проблемні аспекти його розвитку. На основі цього 

обґрунтовується низка напрямків з їх усунення з орієнтацією на 

удосконалення виробничого процесу.  

На думку багатьох авторів, перший етап методики використання 

бенчмаркінгу передбачає накопичення інформаційних потоків  стосовно 

дослідного об’єкту. досліджуване підприємство. Для цього слід розробити 

відповідні анкетні та опитувальні листи, що допоможе зібрати необхідну 

інформацію. В опитувальних листах або анкетах обов'язковим має бути 

наступне: якість, стратегія розвитку, інтелектуальний капітал, оцінювання 

отриманих результатів, споживча прихильність. Головна ідея опитування – 

отримання відповідей на ті проблемні питання, що стосуються якісних 

параметрів розвитку суб’єкту в напрямку використання бенчмаркінгу.  

задоволеність клієнтів (споживачів).  

Найсприйнятним шалоном деталізації методики використання 

бенчмаркінгу в діяльності підприємства є методика компанії Xerox, яка була 

розроблена ще в1990 році й досі використовується в практиці підприємств 

(рис. 1.10) [213].  

 

Рис. 1.10. Шаблон методики використання бенчмаркінгу, 

розробленої компанією Xerox 

Джерело: [213] 
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За цією методикою критичні фактори успіху – це ознаки, фактори 

тощо, що чинять пряму дію на рівень споживчих уподобань та їх 

прихильність та відповідають за успіх підприємства [213]. При цьому 

застосовується набір інструментів та методів, які створюють умови для 

досягнення підприємством заданого параметру успіху. Тільки після 

накопичення необхідної інформації щодо зовнішнього та внутрішнього 

бізнес-оточення підприємства, розпочинається процес впровадження 

бенчмаркінгу на підприємстві. Зазвичай, для здійснення цього етапу 

методики за еталон беруть методику Роберта Кемпа [74] (рис. 1.11).  

 

Рис. 1.11. Методика використання бенчмаркінгу за Робертом 

Кемпом 

Джерело: [74] 

 

Слід відмітити, що етапи здійснення методики використання 

бенчмаркінгу в діяльності підприємства, розробленої Р. Кемпом, як на наш 

погляд, є найбільш реальними для аграрного підприємства, адже перевагами 

даної методики є завчасне передбачення як підготовчих кроків, так і кроків, 

що безпосередньо слід виконати за практичного виконання бенчмаркінгового 
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пану. Проте, дана методика не є універсальною, а тому багато компаній, 

дослідників і практиків, опрацьовують та обґрунтовують власну методику, 

яка буде максимально адаптованою до специфіку здійснення діяльності 

підприємством.  До таких методик слід віднести методику Schrott Glaswerke, 

розроблену у 1993 році німецькою компанією, що спеціалізується на 

виробництві скла (рис. 1.12). 

 

Рис. 1.12. Методика використання бенчмаркінгу за Schrott 

Glaswerke, Німеччина 

Джерело: [197] 

 

Розглянута методика використання бенчмаркінгу в діяльності 

підприємства відрізняється від класичної методики Р. Кемпа саме 

особливостями здійснення другого етапу, а саме: обґрунтування параметрів 

оцінки еталону та дослідного підприємства, де не зовсім є сприйнятливим 

процес вибору предмету бенчмаркінгу. Втім таке означення параметрів 

оцінювання є виправданим тоді, коли мова йде про еталони для порівняння 

та саме спосіб проведення цього порівняння. Більш того, ця методика є 

першою, в якій акцентовано на тому, що процес порівняння можливий не 

лише із зовнішнім еталоном, а й з власними параметрами, досягнутими  

різними внутрішніми підрозділами підприємства.  
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Враховуючи розроблені методики використання бенчмаркінгу в 

діяльності підприємства, розроблені різними науковцями, практиками та 

компаніями, наведемо власну методику, адаптовану до специфіки розвитку 

аграрного підприємства, виконання якої передбачатиме  максимальне 

покращення результатів його діяльності та підвищення рівня 

конкурентоспроможності (рис. 1.13). 

Оцінка стану аграрного 

підприємства, виявлення 

слабких місць в його 

розвитку

Визначення об’єкта 

бенчмаркінгу

Сформувати концепцію 
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Оцінка діяльності 
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Систематизація 

отриманої 

інформації 
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змін на підприємстві

Розробка механізмів впровадження 

заходів підвищення 

конкурентоспроможності та їх 

поступове впровадження

Оцінка отриманих результатів та 

діагностика стану 

сільськогосподарського 

підприємства

 

Рис. 1.13. Алгоритм використання бенчмаркінгу в процесі 

управління діяльністю аграрних підприємств 

Складено автором з урахуванням джерел: [57, с. 70; 79; 126, с. 88; 176, с. 156] 

 

Отже, поступове впровадження етапів використання бенчмаркінгу в 

процесі управління аграрним підприємством, дозволить використати цей 

метод для пошуку нових ідей, технологій та механізмів підвищення рівня 

конкурентоспроможності аграрних підприємств на основі відповідного 

організаційно-економічного забезпечення (рис. 1.14). 
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РЕЗУЛЬТАТ
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Рис. 1.14. Система організаційно-методичного забезпечення використання бенчмаркінгу в процесі 

управління діяльністю аграрним підприємством 

Розроблено  автором 
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У цій системі об’єктом управління визначено процес розвитку 

сільськогосподарського підприємства, а суб’єктами управління – його 

керівництво. Сам процес управління може відбуватися лише через відповідне 

організаційне забезпечення процесу управління його діяльністю. 

Організаційно-методичне забезпечення усіх елементів управління 

розвитком аграрного підприємства є органічно взаємопов’язаними та певною 

мірою доповнюють один одного, а тому використання бенчмаркінгу в діяльності 

підприємства вимагає відповідного ресурсного забезпечення, методологічної 

платформи та алгоритму впровадження.   

Отже, система організаційно-методичного забезпечення використання 

бенчмаркінгу в процесі управління аграрним підприємством - це сукупність 

елементів управління, які органічно взаємопов’язані між собою та доповнюють 

один одного в процесі створення всіх необхідних умов для активізації ресурсних 

можливостей підприємства з метою впровадження кращих практик підприємств-

лідерів. Це сприятиме максимальному покращенню результатів діяльності 

аграрного підприємства та забезпечить зростання рівня його 

конкурентоспроможності. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. За результатами дослідження теоретичних засад використання 

бенчмаркінгу в діяльності підприємств, а також враховуючи сучасні 

трансформаційні процеси, які відбуваються як в національній економіці, так і 

в економіці провідних країн світу, показано двоїсту природу бенчмаркінгу, 

відображену в динамічному та статичному підходах при розкритті його 

сутності. Відповідно бенчмаркінг, з одного боку, це безупинний процес 

пошуку еталонних критеріїв розвитку підприємства, а з іншого, він виступає 

інноваційним інструментом управління його діяльністю. Це дало змогу 

поглибити сутність дефініції «бенчмаркінг» та розкрити його як безупинний 
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процес пошуку еталонних критеріїв розвитку підприємства з метою 

отримання необхідної інформації та використання її в процесі управління 

його діяльністю задля максимізації результатів розвитку підприємства у 

перспективі. 

2. Враховуючи специфіку функціонування галузі сільського 

господарства, використання бенчмаркінгу в аграрних підприємствах набуває 

функціональних ознак універсальності, рекомендаційності, адаптивності, 

інноваційності, креативності та результативності. Функції бенчмаркінгу за 

цими ознаками розкрито наступним чином:   

1) універсальності – управління ефективністю різних видів 

діяльності аграрного підприємства; 

2) рекомендаційності – пошук необхідної інформації з метою надання 

відповідних рекомендацій щодо покращення діяльності аграрного 

підприємства; 

3) адаптивності – адаптація отриманої інформації щодо нових ідей до 

власних бізнес-процесів аграрного підприємства; 

4) інноваційності – ініціювання інноваційних процесів у діяльності 

аграрного підприємства; 

5) креативності – генерація та втілення нових ідей у діяльність 

аграрного підприємства з метою вирішення нестандартних ситуацій; 

6) результативності – спрямованість на отримання максимально 

кращих результатів розвитку аграрного підприємства за умови дії будь-яких 

негативних факторів. 

3. Звертаючи увагу на різновекторне функціональне значення 

бенчмаркінгу, запропоновано застосування системного підходу  до розгляду 

особливостей його використання в діяльності аграрних підприємств як 

цілісної системи взаємопов’язаних елементів. Відповідно, система 

використання бенчмаркінгу в діяльності аграрних підприємств автором 

розкрита як сукупність взаємопов’язаних елементів, що структурно 

диференційовані за етапами здійснення безупинного пошуку еталонних 
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критеріїв розвитку аграрного підприємства та за напрямками використання 

одержаної інформації в процесі управління його  діяльністю. 

4. Процес структурної диференціації етапів пошуку еталонних 

критеріїв розвитку аграрного підприємства та напрямків їх використання 

передбачає:  

1) виявлення «вузьких місць» розвитку аграрного підприємства, які 

негативно впивають на результати його діяльності та потребують 

використання кращих практик розвитку підприємств-лідерів 

сільськогосподарської галузі;  

2) аналіз зовнішнього середовища з метою отримання необхідної 

інформації щодо кращих практик розвитку підприємств-лідерів 

сільськогосподарської галузі; 

3) акумулювання отриманої інформації, її узагальнення та 

систематизація; 

4) доведення інформації до управлінської ланки аграрного 

підприємства; 

5) складення алгоритму використання бенчмаркінгу в діяльності 

аграрного підприємства з визначенням суб’єктів реалізації та  часових 

критеріїв; 

6) впровадження бенчмаркінгу в процес управління діяльністю 

аграрного підприємства за напрямками його використання; 

7) розроблення пропозицій із упровадження кращих практик розвитку 

підприємств-лідерів сільськогосподарської галузі в рамках безперервного 

вдосконалення діяльності аграрного підприємства. 

5. Оскільки за статичним підходом бенчмаркінг розглянуто як 

інноваційний інструмент управління, то виникає необхідність в 

обґрунтуванні системи організаційно-методичного забезпечення 

використання його в процесі управління аграрним підприємством. 

Відповідно система організаційно-методичного забезпечення використання 

бенчмаркінгу в процесі управління аграрним підприємством – це сукупність 
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елементів управління, які органічно взаємопов’язані між собою та 

доповнюють один одного в процесі створення всіх необхідних умов для 

активізації ресурсних можливостей суб’єкта господарювання з метою 

впровадження кращих практик підприємств-лідерів. Тому використання 

бенчмаркінгу сприятиме максимальному покращенню результатів діяльності 

аграрного підприємства та зростанню рівня його конкурентоспроможності.. 

 

Основні положення даного розділу викладено в публікаціях: [15; 17; 

97; 98; 194]. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ БЕНЧМАРКІНГУ В 

ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

2.1. Сучасні тенденції розвитку аграрних підприємств України 

 

Сільське господарство є важливою складовою розвитку національного 

господарства України і з кожним роком його роль у формуванні ВВП країни 

лише зростає. Незважаючи на не завжди сприятливі інституційні умови для 

функціонування аграрних підприємств, зазначена галузь постійно 

демонструє стійкий розвиток.  

Сільське господарство як галузь має низку особливостей, що значною 

мірою визначають результати діяльності аграрних підприємств. Галузевою 

особливістю сільського господарства є те, що дія економічних законів тісно 

переплітається з дією природних законів, тому що засобами виробництва тут 

є живі організми (рослини, тварини); головним засобом виробництва в 

сільському господарстві є земля. Від її якості, родючості й характеру 

використання залежить процес праці та виробництва продукції в аграрних 

підприємства [188, с. 42].  

Враховуючи географічні та кліматичні особливості нашої країни, існує 

колосальний потенціал розбудови аграрного бізнесу. Проте, результати його 

роботи дійсно є скромними. Це твердження підтверджується світовим 

досвідом розвитку аграрної галузі. У багатьох країнах з гіршими 

кліматичними умовами, незначною площею сільськогосподарських угідь, 

виробляється аграрними підприємства на порядок більший обсяг відповідної 

продукції. Це лише підтверджує наявність значного потенціалу для розвитку 

таких суб’єктів підприємництва в нашій країні. Сільськогосподарська галузь 

відноситься до основних галузей національної економіки країни, розвиток 

якої забезпечує населення продуктами харчування, а суміжні галузі – 

сировиною. Більш того, ця галузь є стратегічно важливою  для тих держав 
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що, безпосередньо спеціалізуються на виробництві сільськогосподарської 

продукції. Саме тому головним фактором, що створює необхідні умови для 

розвитку підприємництва в сільськогосподарській галузі, є інституційне 

забезпечення. Тому в державах, що спеціалізуються на виробництві 

сільськогосподарської продукції, вагомий акцент ставиться на інституційний 

напрям механізму державної підтримки та регулювання даної галузі. Втім, 

лише наявність досконалого інституційного державного механізму 

регулювання сільськогосподарської галузі не здатне забезпечити відповідних 

умов для зростання сільськогосподарської галузі в цілому, так і її окремих 

суб’єктів, якими витупають сільськогосподарські підприємства. Проте, 

використання світової практики реформування секторів економіки країни, 

безумовно, виступає конститутивної платформою для впровадження 

державою необхідних заходів у напрямках регулювання та підтримки 

аграрного сектору, його  суб’єктів господарювання, адже саме це сприяє 

розробці та впровадженню самими аграрними підприємствами дієвих 

напрямків підвищення ефективності їх діяльності.  

Розглянемо кількість усіх функціонуючих аграрних підприємств 

України у розрізі їх організаційно-правових форм за даними таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 

Кількість  функціонуючих аграрних підприємств України  

Підприємства 
Роки 2018 р. до, %,  

2007 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2007р. 2012р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Господарські 

товариства, од. 
7428 8235 8245 7750 7721 8700 6967 7148 96,2 86,8 

Приватні під-

приємства, од. 
4229 4220 4095 3772 3627 3752 3215 3134 74,1 74,3 

Фермерські 

господарства, 

од. 

43475 34035 34168 33084 32303 33682 34137 33164 76,3 97,4 

Сільськогоспо-

дарські вироб-

ничі коопера-

тиви, од. 

1262 848 809 674 596 738 448 429 34,0 50,6 
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Продовження таблиці 2.1. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Інші підпри-

ємства, од. 
1633 1781 1460 691 891 603 592 589 36,1 33,1 

Державні під-

приємства, од. 
360 296 269 228 241 222 199 183 50,8 61,8 

Разом 

аграрних 

підприємств 

58384 49415 49046 46199 45379 47697 45558 49208 76,5 90,3 

Складено та розраховано автором на основі джерел: [189; 152;  153; 154; 155; 156; 157; 

158] 

 

Опираючись на проведений аналіз у напрямку кількості 

функціонуючих аграрних підприємств України, слід відмітити, що найбільша 

їх кількість припадає на малі форми господарювання, а саме на фермерські 

господарства (74,28 %  у 2018 р.). Разом з цим, за дослідний період 

простежується помітне зменшення кількості функціонуючих аграрних 

підприємств, що, насамперед, пояснюється їх злиттям або укрупненням, а 

також під тиском економічних кризових явищ багато з них або реорганізу-

валося, або взагалі були ліквідованими. Найбільше скорочення у відносному 

виразі відбулося по сільськогосподарських кооперативах – на 66,0 %, інших 

підприємствах – на 63,9 %, державних підприємствах – на 49,2%.  

Найсуттєвіше зменшення кількості аграрних підприємств припадає на 

2014 рік, а саме на 544 одиниць порівняно з 2013 роком в наслідок дії 

нестабільності політичної ситуації в країні та через відсутність статистичних 

даних окупованої території Криму. Також не можна не відмітити про перехід 

багатьох аграрних підприємств малих та середніх організаційно-правових 

форм господарювання до власності агрохолдингів, кількість яких за останнє 

десятиріччя та їх земельний банк постійно зростають. Так, у 2017 році 

налічувалося 93 аграрних підприємства, які обробляли понад 10 тис. га, тоді 

як загальний земельний банк в обробці агрохолдингами за 5 років збільшився 

з 5,6 млн га до 5,95 млн га в 2017 р. Збільшення сільськогосподарських угідь 

в користуванні цією категорією сільгосппідприємств склав 6,3%.  
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Лідерами щодо обсягів земельному банку є «Кернел» – 600 тис. га, 

UkrL and Farming – 570 тис. га, «Агропросперіс» (NCH) – 410 тис. га. 

Найбільше агрохолдингів у 2017 році зафіксовано у Київській (32), 

Чернігівській (28) і Полтавській (26) областях [170].  

Оскільки аграрний сектор національної економіки переважно 

представлений фермерськими господарствами, скорочення кількості по яким 

становило  23,7 %, то не можна не відмітити, що така тенденція провокує 

симетричність співіснування суміжних галузей, зумовлює переорієнтацію 

виробничих напрямів сільськогосподарської галузі, впливає на зменшення 

обсягів інвестиційних вливань, і як наслідок – відбувається зношення та 

моральне застарівання основних виробничих засобів. Безумовно, що такий 

стан розвитку сільськогосподарської галузі супроводжується уповільненням 

темпів виробництва сільськогосподарської продукції та невідповідністю її 

якості стандартам європейських аграрних ринків. Основними виробниками 

сільськогосподарської продукції на сьогодні є акціонерні товариства та 

агрохолдинги.  

Слід відмітити про позитивну тенденцію зростання ресурсного 

забезпечення аграрних підприємств (табл. 2.2.) на протязі дослідного періоду, 

за винятком трудових ресурсів та іноземних інвестицій. По цим показникам 

прослідковується незначне скорочення. 

Таблиця 2.2 

Ресурсне забезпечення виробництва в аграрних підприємствах України 

Показники 

Роки 2018 р. 

до 

2014 р., 

%, рази 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 

Кількість 

підприємств, од. 
46199 45379 47697 45558 49208 106,5 

Площа сільсько-

господарських 

угідь, тис. га 

20437,2 20548,9 20745,7 20850,6 21050,2 103,0 
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Продовження таблиці 2.2 

1 2 3 4 5 6 7 

Умовне поголів’я 

тварин, тис. гол. 
4594,4 4355,5 4380,5 4226,4 4163,6 90,6 

Чисельність пра-

цівників, тис. осіб 
487,8 449,8 446,2 435,5 414,3 84,9 

Припадає у розра-

хунку на 100 га с.-

г. угідь, тис. грн: 

- основних засобів 

 

 

 

780,2 

 

 

 

929,3 

 

 

 

1158,2 

 

 

 

1463,4 

 

 

 

1752,1 

 

 

 

224,6 

- оборотних 

засобів 
1309,1 2504,4 6356,3 3064,8 3107,7 161,0 

- капітальних 

інвестицій 
90,0 142,6 226,5 304,1 309,1 

у 3,43 

раза 

- іноземних 

інвестиції,  

тис. дол. США 

3,8 3,0 2,4 2,8 2,7 71,1 

Складено та розраховано автором на основі джерел: [143; 154; 155; 156; 157; 158] 

 

Спостерігається також тенденція до збільшення кількості 

агрохолдингів, які мають у своєму користуванні значні площі 

сільськогосподарських угідь й утримують велику кількість тварин. Однак для 

більшості підприємств характерна переважно вузька спеціалізація 

виробництва. 

Не можна не відмітити про суттєве скорочення чисельності працівників 

аграрних підприємств, середньооблікова чисельність яких в 2014 році 

становила 487, 8 тис. осіб, а вже в 2018 році скоротилася до 414,3 тис. осіб, 

або на 15,1%. Така динаміка негативно впливає не тільки на розвиток 

національної економіки держави, а й має негативні наслідки для соціально-

економічного розвитку сільських територій.  

Проведений аналіз свідчить, що в 2018 році (табл. 2.3) найбільша 

чисельність працівників припадає саме на господарські товариства, а саме 

262000 працівників або 67,5 % від їх загальної чисельності, та 

характеризується тенденцією до зростання.  
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Таблиця 2.3 

Динаміка чисельності працівників аграрних підприємства України  

Показники 

Р
о

к
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Середньооблікова 

чисельність 

працівників, осіб 

2014 283376 90458 20804 14989 15687 425314 

2015 268715 89637 190052 10470 13095 400969 

2016 265981 89235 17128 9419 11644 393407 

2017 259870 88112 17213 9208 10641 385044 

2018 262000 88900 16700 9200 11600 388400 

у тому числі  

- на одне підприємство 

2014 59 31 60 62 71 50 

2015 55 30 56 59 72 47 

2016 56 31 53 57 70 47 

2017 55 30 54 56 64 47 

2018 55 31 51 56 68 47 

- на 100 га 

сільськогосподарських 

угідь 

2014 25,2 17,3 36,6 26,0 27,7 23,4 

2015 23,4 18,7 35,0 27,6 25,1 22,6 

2016 25,2 16,3 33,9 28,8 26,6 22,7 

2017 24,5 16,6 31,3 28,0 25,2 22,3 

2018 24,6 18,2 30,9 28,4 27,9 23,1 

Складено та розраховано автором на основі джерел: [189; 152;  153; 154; 155; 156; 157; 

158] 

 

До основних факторів зменшення чисельності працівників в аграрних 

підприємствах за дослідний період слід віднести: використання новітніх 

технологій та поступова переорієнтація на цифрові інновації, застосування 

яких потребує порівняно меншої живої праці; модернізація виробничих 

процесів; міграція трудових ресурсів з сільської місцевості через укладення 

соціально-економічної ситуації в сільській місцевості; зростання рівня найму 

робітників без офіційного працевлаштування з метою уникнення сплати 

відповідних платежів і зборів із заробітної плати; самоліквідація малих форм 

господарювання через тиск ринкової конкуренції та кризових явищ в 
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економіці країни.  

Проаналізуємо окремі аспекти розвитку сільського господарства в 

Україні. У таблиці 2.4 представлено інформацію про обсяг виробництва 

сільськогосподарських культур у 2011-2018 роках.  

Таблиця 2.4 

Обсяг виробництва продукції вирощування сільськогосподарських 

культур в Україні, тис. т. 

Рік 

Обсяг виробництва (валовий збір) сільськогосподарських культур 

культури 

зернові та 

зернобобові 

буряк 

цукровий 

фабричний 

соняшник  картопля 
культури 

овочеві 

культури 

плодові та 

ягідні 

2011 56747 18740 8671 24248 9833 1896 

2012 46216 18439 8387 23250 10017 2009 

2013 63051 10789 11051 22259 9873 2295 

2014 63859 15734 10134 23693 9638 1999 

2015 60126 10331 11181 20839 9214 2153 

2016 66088 14011 13627 21750 9415 2007 

2017 61917 14882 12236 22208 9286 2048 

2018 70057 13968 14165 22504 9440 2571 

Складено та розраховано автором на основі джерел: [152;  153; 154; 155; 156; 157; 158] 

 

Отже, аналіз структури обсягу виробництва сільськогосподарських 

культур у 2011-2018 роках дає підстави стверджувати, що у його структурі 

найбільший обсяг займають культури зернові та зернобобові. У 2018 році їх 

обсяг склав 70,06 млн. т., що більше аналогічного показника 2011 року у 

розмірі 56,75 млн. т. на 23,0%. Менше в Україні почали вирощувати 

цукрових буряків, проте, обсяг виробництва соняшнику значно збільшився. У 

2018 році аграрними підприємствами було вирощено 14,17 млн. т. даної 

культури, що більше аналогічного показника 2011 року у 1,64 разів. 

Зростання попиту на зовнішніх ринках на олію та продукцію переробки 

соняшника обумовили і зростання обсягів його виробництва в Україні. Однак 

при цьому не дотримуються раціональних сівозмін.  

Таким чином, варто зазначити, що зважаючи на те, що рослинництво в 

Україні розвивається швидкими темпами, аграрні підприємства у переважній 
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більшості випадків значну увагу приділяють вирощуванню зернових культур, 

що зумовлюється попитом на світових ринках зерна. Більшість з такої 

продукції експортується за кордон. Саме активна робота зернотрейдерів в 

країні, потужний потенціал нашої країни щодо вирощування зернових 

культур, зумовлюють необхідність сільськогосподарським підприємствам 

постійно підвищувати ефективність власної роботи. Це частково можна 

здійснити за рахунок залучення досвіду інших компаній, які вже раціонально 

працюють як на вітчизняному, так і на зарубіжному ринках зерна. 

Виробництво продукції аграрними підприємствами має створювати 

платформу для сталого розвитку сільських територій, забезпечуючи тим 

самим населення держави високоякісними, безпечними та доступними за 

ціновими пріоритетами продуктами харчування. У 2018 році обсяг 

виробництва продукції сільського господарства (у постійних цінах) становив 

269409,0 млн. грн, з якого сільськогосподарськими підприємствами, у тому 

числі фермерськими господарствами, було вироблено продукції на 158307,0 

млн. грн. або 58,8 % від загального його обсягу, що є свідченням ефективного 

використання підприємствами сільськогосподарських угідь. Одночасно 

простежується динаміка зниження виробництва сільськогосподарської 

продукції господарствами населення, вартість якої в 2018 році становила  

111102,0 млн. грн. або 41,2 % від її загального обсягу (табл. 2.5).  

Таблиця 2.5 

Динаміка виробництва продукції сільського господарства  

 в Україні 

Категорія 

виробників 
Роки 

Вартість, млн. грн. 

(в співставних цінах до 2010р.) 
Структура, % 

всього 

у тому числі 

Всього 

у тому числі 

продукція 

рослин-

ництва 

продукція 

тварин-

ництва 

продукція 

рослин-

ництва 

продукція 

тварин-

ництва 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Аграрні 

підприємства 

 

2014 139958,4 105529,5 33528,9 100,0 75,9 24,1 

2015 131918,6 99584,7 32333,9 100,0 75,5 24,5 

2016 145119,0 113392,6 31726,4 100,0 78,1 21,9 
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Продовження таблиці 2.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
2017 140535,2 108601,1 31934,1 100,0 77,3 22,7 

2018 158307,0 124719,0 31934,1 100,0 78,8 21,2 

у тому числі: 

- - фермерські 

господарства 

2014 19188,8 17847,0 1341,8 100,0 93,0 7,0 

2015 18909,3 17565,4 1343,9 100,0 92,9 7,1 

2016 22101,4 20705,3 1396,1 100,0 93,7 6,3 

2017 21743,1 20338,8 1404,3 100,0 93,5 6,5 

2018 25118,9 23619,6 1499,3 100,0 94,0 6,0 

- Господарства 

населення 

2014 112368,8 72178,4 40190,4 100,0 64,2 35,8 

2015 107548,7 68854,3 38694,4 100,0 64,0 36,0 

2016 109521,5 71659,5 37862,0 100,0 65,4 34,6 

2017 108621,8 70873,5 37748,3 100,0 65,3 34,7 

2018 111102,0 73939,1 37162,5 100,0 66,6 33,4 

Складено та розраховано автором на основі джерел: [154; 155; 156; 157; 158] 

 

Негативним фактом є те, що переважно аграрні підприємства 

спеціалізуються на виробництві продукції рослинництва, що зумовлено 

низкою чинників, насамперед, тим, що тваринницька галузь є більш 

трудозатратною та вимагає більш суттєвих фінансових вкладень, а фінансова 

підтримка з боку держави є мізерною та потребує удосконалення та 

перегляду. Результатом цього є те, що суб’єктам сільськогосподарської галузі 

неефективно виробляти таку продукцію галузі тваринництва. Невідповідність 

існуючої цінової політики на продукцію тваринництва, нерозвиненість 

існуючих збутових каналів, порушення ланцюгів постачання необхідних 

кормів для відгодівлі тварин, а також незабезпеченість ресурсною базою  

стають головною причиною зростання собівартості на цей вид продукції 

[170]. 

Активний розвиток сільського господарства в Україні, що, як вже 

зазначалося, відбувається за рахунок вирощування зернових культур, впливає 

на всі складові даного процесу, а тому вимагає побудови дійсно ефективної 

системи управління сільськогосподарськими підприємства, впровадження 

сучасних технологій раціонального використання ресурсів.  

Проаналізуємо також обсяги капітальних інвестицій, що були 

направлені в галузь сільського, лісового та рибного господарства (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. Питома вага капітальних інвестицій за видами 

економічної діяльності у загальному їх обсязі 

Складено та розраховано автором на основі джерел: [152;  155; 158] 

 

Таким чином, аналізуючи інформацію 2018 року, можна стверджувати, 

що протягом 2010-2018 років капітальні інвестиції у галузь сільського 
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господарства значно збільшилися. У 2018 року їх питома вага у загальній 

кількості інвестицій склала 11,4 %. Зауважимо, що зростання обсягів 

капітальних інвестицій у цій сфері свідчить про значне зростання протягом 

восьми років інвесторів у розвитку саме цієї галузі. Також така ситуація 

може бути пояснена тим, що інші галузі національного господарства України 

не демонструють такої інвестиційної привабливості і не можуть забезпечити 

таку ефективність вкладених коштів.  

Гришова І. та Зайцев Ю. наголошують, що інвестиції виступають 

фактором збалансованого зростання  валової доданої вартості, а тому 

інвестиційна діяльність уряду виконує функцію регуляторної дії на 

економіку [42].  

Сьогодні Україна має відкриту, сировино-орієнтовану та низько-

технологічну економіку через низький рівень інвестування сільськогоспо-

дарської галузі. Водночас у світовій практиці сільське господарство – одна з 

високотехнологічних галузей. Розвиток таких галузей характеризується 

легкістю інтегрування у світові процеси формування доданої вартості, а тому 

є спроможними відстоювати та зміцнювати свої світові та національні 

ринкові позиції. Слід відмітити, що для кожної високотехнологічної галузі 

притаманні свої специфічні ринкові фактор успіху, проте їх поєднує між 

собою саме інвестиційна складова цього процесу, через що вливання 

інвестиційних потоків у розвиток сільськогосподарської галузі, зокрема у 

функціонування її підприємницького сектору за напрямами удосконалення 

основного капіталу, технологічні процеси та інтелектуальний капітал 

сприяють економічному зростанню аграрних підприємств  (табл. 2.6).  

Протягом 9 років, з 2010 по 2018 роки, вартість капітальних інвестицій 

характеризується тенденцією до зростання, а саме в 3,1 рази. У порівнянні з 

темпом зростання валової доданої вартості в цілому в економіці збільшення 

питомої ваги інвестиційних вкладень в розвиток аграрного сектору  

переважає на 4,4 в.п., що пояснюється нарощенням інвестиційної 

атракційності до аграрного сектору національної економіки. У структурі 
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валової продукції аграрних підприємств вага інвестиційних вкладень зросла з 

8,4 % до 12,2%, або на 3,8 в.п. [210].  

Таблиця 2.6 

Динаміка інвестиційної активності в економіці та сільському 

господарстві України  

Роки 
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2010 992,2 189,1 11,3 82,9 19,1 13,6 8,4 

2011 1166,9 259,9 16,7 110,0 22,3 15,2 9,4 

2012 1262,2 293,7 19,1 113,2 23,3 16,9 9,0 

2013 1336,4 267,7 18,6 132,4 20,0 14,0 9,9 

2014 1382,7 219,4 18,4 161,1 15,9 11,4 11,7 

2015 1689,4 273,1 29,3 239,8 16,2 12,2 14,2 

2016 2023,2 359,2 49,7 279,7 17,8 17,8 13,8 

2017 2519,6 448,5 63,4 303,9 17,8 20,9 12,1 

2018 3017,0 578,7 65,1 360,8 19,2 18,0 12,0 

2018 у 

% до 

2010 

у 3,0 р. 
у 3,1 

р. 

у 5,8 

р. 
у 4,4 р. 

+0,1 

в.п. 

+4,4 

в.п. 
3,8 в.п. 

Складено та розраховано автором на основі джерела [71] 

* Показник «Інвестиції в основний капітал», починаючи з 2011 року не розробляється. 

Показник – «Капітальні інвестиції – всього» (загальна сума капітальних інвестицій – 

більша або рівна інвестиціям в основний капітал) 

 

Втім, економічне зростання національної економіки можливе за умови 

її постійного інвестування, при чому обсяг інвестицій має бути десь 50,0 

млрд. дол. США, вливання яких має відбуватися протягом 5 років, що, в 

свою чергу, вплине  на зростання  обсягу прямих іноземних інвестицій з 

розрахунку на душу населення до 2,0 тис дол. США. Також це позначиться 

на зростанні розміру внутрішнього інвестування майже вдвічі, а це, в свою 

чергу, сприятиме зниженню зносу основного капіталу з 60,6% до 48%. 
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Проводячи відповідний аналіз структуру інвестиційних потоків в 

основний капітал за видами економічної діяльності, слід зазначити про факт 

збільшення їх долі в аграрний сектор  з 6,0 % у 2010 році до 11,2 % у 2018 

році (табл. 2.7).  

Таблиця 2.7 

Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності 

в Україні  

Роки 

Інвестиції в основний капітал у фактичних цінах 

у сільське 

господарство 
у промисловість всього 

млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. % 

2010 11311 6,0 56725 30,0 189061 100,0 

2011 16703 6,4 89146 34,3 259932 100,0 

2012 19086 6,5 103472 35,2 293692 100,0 

2013 18640 7,0 105595 39,4 267728 100,0 

2014 18388 8,4 86242 39,3 219420 100,0 

2015 29310 10,7 87656 32,1 273116 100,0 

2016 49660 13,8 117754 32,8 359216 100,0 

2017 63401 14,1 143300 32,0 448462 100,0 

2018 65059 11,2 199896 34,5 578726 100,0 

2018 у 

% до 

2010 

у 5,7 р. у 5,7 р. у 3,5 р. 
+ 4,5 

в.п. 
у 3,1 р. х 

Складено та розраховано автором на основі джерела [71] 

 

З-поміж різних галузей економіки України агропромисловий комплекс 

один із небагатьох, який у часи кризових явищ зберігав позитивні фінансові 

результати діяльності суб’єктів господарювання. Як видно з таблиці 2.8 із 

2000 року фінансові результати діяльності галузей економіки без сільського 

господарства п’ять років були нерентабельними.  

Така ситуація, насамперед, була спричинена дією світової економічної 

кризи, що призвело до виникнення внутрішньокраїнних дестабілізуючих 

процесів. Втім результати розвитку аграрних підприємств, а також 

господарств населення, звертаючи увагу на їх специфіку, продемонстрували 

сталість розвитку, гнучкість, маневреність, а також адаптованість до 



91 

трансформаційних економічних процесів. В еквіваленті до національної 

валюти розмір прибутку, одержаного аграрними підприємствами, 

характеризувався сталою динамікою зростання. Про це свідчить 

беззбитковість аграрного сектору в посткризовий період, який припав на 

2009 рік, тоді як в 2000 році в загальному обсязі прибутку національної 

економіки, його частка становила 15 %. Щодо інших секторів національної 

економіки, то в 2009 році сукупний розмір збитків за результатами їх 

розвитку становив  5,3 млрд. грн. (табл. 2.9). 

Таблиця 2.8 

Фінансові результати економічної діяльності суб’єктів господарювання 

до оподаткування (прибуток/збиток) за період 2000-2018 рр., млн грн. 

Роки 
Фінансові результати від економічної 

діяльності без сільського господарства 

Фінансові результати 

від діяльності у 

сільському господарстві 

2000 12181 1752 

2008 2912 6042 

2009 -5658 7647 

2010 40983 17391 

2011 96644 25566 

2012 74677 27208 

2013 -37824,2 14984,5 

2014 -5922150,3 21481,3 

2015 -476365,1 102849,1 

2016 -60908,2 90613,2 

2017 99894,3 68858,5 

2018 217302,9 71002,6 

Складено та розраховано автором на основі джерела [71] 

 

Якщо проводити аналіз розвитку аграрних підприємств в подальших 

роках, які характеризуються майданними подіями та їх негативним впливом 

на національну економіку (2013-2016 роки) з характерними відбитком 

воєнних дій на сході України, то розвиток сільськогосподарської галузі, на 

відміну від інших  секторів економіки, в цілому характеризувалася 

нарощенням розміру прибутку з піком у 2015 р. (102,8 млрд. грн.). Більш 
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того, частка прибутку на кінець 2018 р., одержаного аграрними 

підприємствами склала третину від загального обсягу прибутку національної 

економіки (32,7 %). І це є підтвердженням того, що як село є платформою для 

розвитку міста за будь яких умов розвитку економіки держави, так і 

платформою для розвитку національної економіки в кризовий період 

виступає сільськогосподарська галузь [113].  

Таблиця 2.9 

Основні показники діяльності аграрних підприємств України
1
 

Показники 
Роки 

2014 2015 2016 2017 2018 

Фінансовий результат до 

оподаткування, млн. грн. 
21495,9  101996,1 90122,1 68606,5 67170,8 

Чистий прибуток,  

млн.  грн. 
21413,4  101912,2 89816,3 68276,8 66878,1 

Рівень рентабельності  

всієї діяльності, % 
9,3  30,4 25,6 16,5 13,5 

Рівень рентабельності 

операційної діяльності, % 
21,4  43,0 33,6 23,2 18,5 

Складено та розраховано автором на основі джерела [158, с.169] 
1
  Інформація сформована по підприємствах з основним видом діяльності: "Вирощування 

однорічних і дворічних культур", "Вирощування багаторічних культур", "Відтворення 

рослин", "Тваринництво", "Змішане сільське господарство" та "Допоміжна діяльність у 

сільському господарстві та післяурожайна діяльність" 

 

Аналіз ефективності діяльності аграрних підприємств за різними 

організаційно-правовими формами господарювання засвідчив про зростання 

рівня рентабельності діяльності в 2018 році порівняно з 2014 роком з 9,3 % 

до 16,5 % відповідно. Щодо рентабельності операційної діяльності аграрних 

підприємств, то тут слід відмітити зниження його рівня. Так в 2014 році 

рівень рентабельності аграрних підприємств становив 21,4%, тоді як у 2018 

році – 18,5 %. 

Збільшення обсягу чистого прибутку, одержаного кожним аграрним 

підприємством, забезпечили наступні фактори: стабілізація політичного 

курсу та його орієнтація на євроінтеграційні процеси; більш ефективна 
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управлінська стратегія аграрних підприємств; зростання валових зборів 

сільськогосподарської продукції;  підвищення цін; впровадження 

інноваційних технологій у виробничий процес. 

Дотепер в нашій країні підприємства сільськогосподарської галузі не 

зважали на необхідність впровадження інновацій у власний бізнес-процес. 

Основними причинами такого ставлення було, по-перше, недостатність 

власних грошей, по-друге, для власників аграрного бізнесу було достатнім 

той розмір прибутку, який вони отримували.  Втім, зростання вимог 

конкурентного середовища вимагало підвищення якості 

сільськогосподарської продукції, що не можливо без впровадження 

інновацій, адже підприємство здатне втримувати свої ринкові позиції тільки 

за умови підвищення рівня конкурентоспроможності виробленої ним 

сільськогосподарської продукції.  На сьогодні це можливо за умови 

впровадження в діяльність підприємства бенчмаркінгу, як інноваційного 

інструменту управління, що сприяє активізації інноваційних можливостей 

аграрного підприємства, що, в кінцевому підсумку, позначиться на зростанні 

кінцевих результатів його діяльності.  

Таким чином, постійна дія вимог конкурентного ринку ставить перед 

вітчизняними підприємствами сільськогосподарської галузі впровадження 

бенчмаркінгу в свою власну діяльність, що сприятиме активізації його 

інноваційних можливостей за різними напрямками діяльності, що стане 

платформою для нарощення підприємством стійких конкурентних переваг на 

довгострокову перспективу.  Це свідчить про те, що саме бенчмаркінг дає 

можливість на основі проведення аналізу розвитку більш успішних 

підприємств галузі оцінити власну конкурентну позиції, ідентифікувати 

основні проблеми, які стримують розвиток підприємства, на основі чого 

внести відповідні корективи у веденні власної бізнес-діяльності, що, в свою 

чергу, забезпечить зростання кінцевих показників їх економічної діяльності. 

Іншими словами, бенчмаркінг сприятиме визначенню вузьких місць 

діяльності аграрного підприємства, та на основі проведеного аналізу щодо 
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розвитку еталонів, впровадити відповідні інновації з метою виведення 

підприємства на більш ефективний рівень розвитку. 

 

 

2.2. Оцінка імплементації зарубіжного досвіду використання 

бенчмаркінгу в діяльності аграрних підприємств 

 

Як свідчить практика функціонування вітчизняних підприємств 

аграрного сектору національної економіки, питанням використання 

бенчмаркінгу в їх власній  діяльності увага майже не приділялася. В першу 

чергу, таке ставлення до бенчмаркінгу пояснюється із фінансовою 

витратністю цього процесу. Втім розвиток сучасного ринку, зокрема 

аграрного, вимагає постійного підвищення якості аграрної продукції, що 

неможливо без впровадження відповідних інновацій в процес її виробництва.  

У цьому аспекті й виникає необхідність впровадження бенчмаркінгу в 

діяльність аграрних підприємств, як інноваційного інструменту вивчення 

практик функціонування більш успішних підприємств сільськогосподарської 

галузі, що сприяє активізації інноваційних можливостей аграрного 

підприємства за різними напрямками його діяльності, що, в кінцевому 

підсумку, позначиться на ефективності його діяльності, зростанні якості 

виробленої аграрної продукції, нарощенні стійких конгруентних переваг на 

довгострокову перспективу.   

Слід відмітити, що сьогодні, враховуючи необхідність використання 

значних фінансових вкладень з метою впровадження бенчмаркінгу в 

діяльність підприємства, цей інноваційний інструмент в реальності в змозі 

застосовувати великі аграрні підприємства насамперед, господарські 

товариства, а також деякі  приватні сільськогосподарські підприємства, що 

прагнуть зміцнити свої ринкові позиції, забезпечити умови для 

максимального досягнення кінцевих результатів свої діяльності, а тому є 
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готовими до запровадження таких фінансових вкладень, що забезпечать 

процес впровадження бенчмаркінгу в їх діяльність.  

За результатами рейтингу Fortune, як відмічає відомий  дослідник 

А.С. Кос, більше як 40% корпорацій, які віднесено до найбільших у світі, 

безупинно впроваджують в свою діяльність бенчмаркінг. До найбільш 

успішними в області використання бенчмаркінгу можна віднести наступні 

корпорації: Bank of America, Nasa, Eastman Kodak, American Express, Alcoa, 

AT&T, Xerox, TRW, Internal revenue service, DEC, IBM, Toyota і тощо [83]. 

Безумовно, звертаючи увагу на відомі на міжнародних ринках товарів 

та послуг зазначені світові тренди, вже є доволі с прийнятним той факт, що 

підприємства сільськогосподарської галузі є здатними впроваджувати в свою 

виробничу діяльність такий інструмент, як бенчмаркінг. Звертаючи увагу на 

те, що вітчизняна галузь сільського господарства доволі поступається іншим 

аграрним країнам світу як за якістю виробленої аграрної продукції, так і за її 

обсягами виробництва, саме використання бенчмаркінг. Як інноваційного 

інструменту управління діяльністю, здатне помітно скоротити цю відстань 

між ними.   

На основі проведеного опрацювання достатньої кількості зарубіжних 

наукових публікацій з питань особливостей використання бенчмаркінгу в 

діяльності світових підприємств, можна констатувати, що цей інструмент не 

є вже й таким новим, адже його використовують в діяльності відомих 

світових підприємств вже доволі довго, а саме з 70-80-х років минулого 

сторіччя. Взагалі, вперше методологічна платформа особливостей його 

використання була обґрунтована в Кембриджі у 1972 році науковцями 

Інституту стратегічного планування. Компанія «PIMS», що має 

консалтингове напрямок діяльності, іншими словами, спеціалізується на 

дослідженні питань з діє маркетингової стратегії на кінцеві результати 

діяльності, довела, ефективність ухвалених  рішень щодо підвищення 

конкурентоспроможності підприємства напряму залежить від постійного 

аналізу ефективності розвитку більш успішних конкурентів  [210]. 



96 

У цьому напрямку доволі переконливою є практика розвитку відомої 

світової компанії «Ксерокс», успіх діяльності якої був досягнутий за рахунок 

безупинного застосування бенчмаркінгу, спрямованого на проведення 

моніторингу власної бізнес-стратегії розвитку та співставлення результатів її 

розвитку з показниками японських компаній з метою ідентифікування 

вузьких місць її діяльності, та прийняття на цій основі радикальних рішень 

що от удосконалення стратегії розвитку на перспективу.   

Наразі бенчмаркінг набув такого поширеного розвитку серед світових 

компаній, що виникла необхідність у створенні у  великих світових 

консалтингових компаніях спеціальних підрозділів, які спеціалізуються на 

консультуванні з питань використання бенчмаркінгу в діяльності 

підприємств.  Більш того, слід відмітити, що доступність специфіки 

застосування бенчмаркінгу в діяльності підприємства лише прискорили 

процес його імплементації в інші відомі світові компанії. Поряд з цим, 

звертаючи увагу на те, що бенчмаркінг це доволі універсальний інструмент, 

адже його можна використовувати в будь-яких сферах національної 

економіки, також у будь-яких виробничих процесах підприємства, цей метод 

управління набув підвищеної уваги й з боку других великих компаній, що 

стало підґрунтям для заснування та організації цілих інститутів з 

дослідження питань та особливостей використання бенчмаркінгу. 

Так, за приклад можна взяти Американський центр продуктивності та 

якості (APQC), який було створено як посередником з надання послуг 

бенчмаркінгу. В цілі організації цього центру входить опрацювання 

методології  імплементування принципів бенчмаркінгу в діяльність 

підприємств,  накопиченні та опрацюванні необхідної інформації. Також слід 

відмітити, що на сьогодні  на світових теренах діє Глобальна мережа 

бенчмаркінгу. Основним задумом організації цієї  мережі стала допомога в 

пошуку та виборі еталону, що є необхідним для налагодження партнерства з 

бенчмаркінгу [210]. 
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Слід відмітити, що наразі активного розвитку набула глобальна мережа 

Аgri Banchmarking. Ця мережа заснована Інститутом економіки сільського 

господарства Тюнена та Німецьким сільськогосподарським товариством ще в 

2006 році як світове неприбуткове об’єднання економістів, менеджерів, 

виробників та спеціалістів у сільськогосподарської галузі [212]. Головними 

завданнями його розвитку є: 

– налагодження комунікаційних супроводів між власниками аграрних 

підприємств, що є представниками європейських країн; 

– довершити напрацьовану методологію проведення оцінки  

фактичного стану розвитку аграрного сектору на світовому рівні, а також в 

аграрних державах; 

– розробити та обґрунтувати методологічну платформу для зіставлення 

показників діяльності на рівні окремих суб’єктів господарювання з їх 

конкурентами; 

– набирати експертів, що спеціалізуються на питаннях аграрного 

виробництва, а також мають практичний досвід в різних державах світу з 

метою  налагодження співпраці; 

– забезпечити організацію відповідної комунікаційної платформу між 

суб’єктами сільськогосподарської галузі.  

За даними консалтингової компанії Bain&Co, останнім часом 

бенчмаркінг входить до трійки найпоширеніших методів управління бізнесом 

у великих міжнародних корпораціях, оскільки допомагає відносно швидко і з 

меншими витратами вдосконалювати бізнес-процеси. Він дозволяє зрозуміти, 

як працюють передові компанії, і добитися таких самих, а, можливо, навіть 

більш вагомих результатів.  

Обізнаність бенчмаркінгу сьогодні Джейсон Грейсон-молодший, глава 

International Bench marking Clearinghouse, охарактеризував наступним чином:  

1. Глобальна конкуренція. Світові компанії в умовах посилення 

глобалізаційних процесів все більше розуміють потребу в проведенні 

ґрунтовного дослідження та аналізу практик функціонування більш успішних 
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компаній з метою досягнення більш кращих результатів власної бізнес-

діяльності.  

2. Нагорода за якість. Наразі ті компанії, які отримують нагороду за 

якість, стають визнаними на світовому ринку. Участь в таких заходах 

можлива не тільки за умови надання можливості ознайомитися з 

особливостями нарощення ними конкурентних переваг, а й неодмінним 

фактом є використання методології бенчмаркінгу в існуючій практиці 

управління діяльністю даних компаній.  

3. Адаптаційність. Виникає потреба в пристосуванні на постійній 

основі до особливостей застосування світових практик в напрямах 

виробництва та бізнес-технологій. Метою скорочення розриву між своїми 

конкурентами, компанії будь-яких виробничих розмірів мають безупинно 

займатися дослідженням та аналізом практик розвитку більш успішних 

конкурентів [26, с. 17-18]. 

Щодо України, то з метою підвищення рівня обізнаності керунків 

аграрних підприємств щодо особливостей методу бенчмаркінгу та переваг 

його використання в діяльності було створено Agrohub Benchmarking 

світовою організацією Agrohub, адже на переконання засновників цього 

напряму саме  бенчмаркінг є тим інноваційним інструментом, який в умовах 

посилення конкурентної боротьби набуває актуальності як інноваційний 

інструмент нарощення вітчизняними аграрними підприємствами  

конкурентних переваг та зміцнення ними ринкових позицій [118; 120]. 

Своєрідними ознаками та пріоритетністю функціонування даного 

напрямку виступають відповідні консалтингові посередники, послуги яких 

переважно орієнтовані на великі аграрні об’єднання, тобто агрохолдинги, що 

активно розвиваються наразі в Україні. За їх переконанням, бенчмаркінг це 

доволі зручний, простий у використанні вітчизняними агропідприємствами 

інноваційний інструмент, що активно популяризується  Agrohub серед кола 

великих сільськогосподарських підприємств, до числа яких сьогодні входить 

майже з десяток наймогутніших вітчизняних агрохолдингів. Використання 



99 

досвіду успішних аграрних компаній світу дає можливість їм ідентифікувати 

вузькі місця в діяльності, знайти напрямки вирішення цих проблемних місць, 

що сприяє підвищенню результативності  їх розвитку [210]. 

Слід зазначити що наша держава значно поступається багатьом 

економічно розвиненим країнам за рівнем розвитку сільськогосподарської 

галузі. Це в першу чергу пояснюється факторами економіко-політичного 

характеру, які провокують загрози ефективності розвитку українських 

аграрних підприємств, що прагнуть приховувати реальні показники своєї 

діяльності, що стає основою для розвитку тіньової економіки. Поряд з цим 

низька обізнаність спеціалістів щодо переваг використання бенчмаркінгу і 

взагалі неусвідомленість щодо значення категоріального апарату цього 

інструменту теж значно стримують процес впровадження бенчмаркінгу в 

діяльність аграрних підприємств.  

Як уже зазначали, в Україні бенчмаркінг не набув значної популярності 

як метод підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств. 

Цілком логічно припустити, що значна кількість проблем у сфері 

використання бенчмаркінгу в аграрній галузі безпосередньо пов’язана з 

основними деструктивними процесами, що загалом відбуваються як в 

економіці країни, так і в сільському господарстві. Незважаючи на досить 

позитивну динаміку його розвитку, на сьогодні значна кількість проблем у 

сфері функціонування аграрних підприємств залишається невирішеними, 

ппро що свідчиить проведений  SWOT-аналіз розвитку галузі сільського 

господарства України (табл. 2.10). 

Проте, також існує значна кількість проблем саме у сфері використання 

бенчмаркінгу як методу управління. Фахівцями наводиться різний їх перелік. 

Погоджуємося з позицією Ю.О. Леонової [96], Р.В. Фещур, Н.Р. Яворська, 

Т.В. Меренюк  [173], що найбільш негативним чинником, що стримує 

застосування цього методу є відсутність інформаційної прозорості роботи 

сільськогосподарських підприємств.  
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Таблиця 2.10 

SWOT-аналіз розвитку аграрних підприємств України 

1) сприятливі кліматичні умови ведення 

сільського господарства;

2) наявність родючих грунтів для 

здійснення рослинництва;

3) наявність кваліфікованої робочої 

сили;

4)  існування історичних традицій 

розвитку сільського господарства;

5) вигідне географічне положення, вихід 

до морських портів, що спрощує експорт 

зернових культур;

 6) наявність відповідної системи 

науково-дослідних інститутів, що 

займаються вивченням сільського 

господарства;

7) наявність зони вільної торгівлі з 

європейським Союзом, підтримка з боку 

ЄС.

1) періодично виникаючі економічні та політичні 

кризи, що загрожують стійкості розвитку галузі 

сільського господарства; 

2) змінність законодавчої бази регулювання 

діяльності аграрних підприємств; 

3) значний рівень корупції в країні, що 

ускладнює процес ведення бізнесу, призводить 

до додатковий операційних витрат;

4) високий рівень тіньової економіки, що 

негативно впливає на фінансову стійкість 

сільськогосподарських підприємств;

5) складна ситуація з доступом виробників 

сільськогосподарської продукції до фінансових 

ресурсів;

6) часто змінна система державного регулювання 

діяльності аграрних підприємств;

7) міграція населення до міст, зниження 

кількості сільського населення в країні;

8) низький рівень нагляду за 

сільськогосподарською продукцією в країні;

9) складна ситуація з виходом аграрних 

підприємств на зарубіжні ринки капіталу;

10) відсутність ринку землі.

1) втрата бізнесу у результаті рейдерських 

захватів;

2) недобросовісна конкуренція на ринку 

сільськогосподарської продукції між 

вітчизняними та міжнародними виробниками;

3) низький рівень платоспроможного попиту 

населення в країні для реалізації більш дорогої 

продукції;

4) дефіцит робочої сили,в т.ч. кваліфікованих 

менеджерів та працівників;

5) постійна зміна системи державної підтримки 

виробників аграрної продукції.

1) розширити власне виробництво, ринки збуту 

сільськогосподарської продукції;

2) отримання підвищеного рівня 

рентабельності від виробництва та продажу 

аграрної продукції;

3) досить низький рівень входження на ринок 

аграрної продукції в країні;

4) наявність значної кількості галузевих ніш, де 

рівень конкуренції є незначним;

5) досить низькі операційні витрати на 

організацію аграрного виробництва;

6) можливості виходу на зовнішні ринку 

аграрної продукції з більш низькими цінами, 

що обумовлюється нижчими операційними 

витратами;

7) відкриття у подальшому ринку землі та 

можливість стати власником 

сільськогосподарських угідь та ін.

СИЛЬНІ СТОРОНИ: СЛАБКІ СТОРОНИ:

ЗАГРОЗИ: МОЖЛИВОСТІ:

 

Складено автором на основі джерел: [11; 24; 44] 
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Наразі для вітчизняних аграрних підприємств вкрай вагомим є 

впровадження принципів бенчмаркінгу в свою діяльність, адже України є 

аграрною країною, та її вихід на міжнародні рикни аграрної продукції має 

стратегічне значення для розвитку національної економіки. Саме 

бенчмаркінг сприятиме отриманню цих результатів, що і актуалізує це 

питання, враховуючи ті обставини, що наразі підприємницький сектор 

перебуває вкрай важкому стані економічного розвитку. . Як було зазначено 

нами раніше, використання бенчмаркінгу вже давно популяризоване в 

успішних світових компаніях, зокрема аграрного сектору. Практика їх 

функціонування наочно демонструє позитивні та ефективні результати 

використання цього інноваційного інструменту управління. Лише за умови 

проведення постійного аналіз розвитку більш успішних підприємств-

аналогів, вивчення специфіки здійснення ними власної бізнес-діяльності 

дасть можливість вітчизняним підприємствам, зокрема аграрного сектору 

національної економіки, покращити результати виробничої діяльності, 

наростити стійкі конкуренті переваги та зміцнити свої ринкові позиції як на 

внутрішньому, так і зовнішньому ринках.  

Проводячи дослідження в напряму впровадження бенчмаркінгу в 

Україні, слід відмітити про відсутність кваліфікаційних працівників, які б 

могли імплементувати інноваційні методи управління в практику розвитку 

аграрних підприємств зокрема. В першу чергу, це зумовлено тим,  що в 

аграрній сфері практично немає спеціалістів, які вільно володіють 

іноземними мовами, через що виникають проблеми в швидкому опрацюванні  

необхідної інформації. Також прагнення дотримання комерційної таємниці 

не дає можливості дослідити досвід підприємств-лідерів даної галузі, тоді як 

бенчмаркінг можливий за умови прозорої інформації.  

Розглянемо поступово найбільш вагомі перешкоди у розвитку 

бенчмаркінгу саме в аграрній галузі України. Їх перелік представлений на 

рисунку 2.2.  
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ПРОБЛЕМИ

активізації використання аграрного бенчмаркінгу у діяльності сільськогосподарських 

підприємств

неплатоспроможність сільськогосподарських підприємств

низька конкурентоспроможність продукції й відсутність фінансових, матеріальних 

й інших ресурсів

активний розвиток посередницьких і комерційних структур

відсутність фахівців-професіоналів з аграрного бенчмаркінгу

глибока проблема формування відкритого інформаційного простору про різні 

аспекти функціонування сільськогосподарських підприємств

нерозвиненість інфраструктури бенчмаркінгу в Україні, відсутність «клубів» для 

пошуку партнерів з бенчмаркінгу

низький рівень взаємодії керівників аграрних підприємств із своїми зарубіжними 

колегами

функціонування консервативних системи управління аграрними підприємствами

сприйняття бенчмаркінгу як методу комерційного шпигунства та небажання 

ділитися своїми знаннями з іншими підприємствами

значний обсяг неправдивої та викривленої інформації про роботу окремих 

сільськогосподарських підприємств

високий рівень тіньової економіки, що стримує бажання керівників повністю 

надавати всю інформацію про функціонування власного бізнесу

складність обрання підприємства-еталону для проведення дослідження його 

діяльності, оскільки не всі фахівці на аграрних підприємствах володіють 

компетенція ми збору даних, їх систематизації та аналізу
 

Рис. 2.2. Основні перешкоди, що стримують використання 

бенчмаркінгу в діяльності аграрних підприємств України 

Складено автором на основі джерел: [11; 24; 44] 

 

Безпосередньо ефективність використання бенчмаркінгу як методу 

управління залежить від компетенції керівництва, його відкритості до 
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впровадження нових технологій. Бенчмаркінг загалом повинен 

використовуватися для досягнення поставлених управлінцями цілей у межах 

загальної стратегії розвитку аграрного підприємства. Цей метод – це 

інструмент, який дає змогу знайти нові рішення для вирішення виявлених у 

діяльності підприємств проблем, або для підвищення їх 

конкурентоспроможності загалом.   

Шебаніна О.В. та Галунець Н.І. зазначають, що «у процесі управління 

адаптацією діяльності аграрних підприємств до умов світового 

продовольчого ринку використання бенчмаркінгу є надзвичайно корисним, 

особливо в ситуації, коли необхідно переглянути внутрішню ефективність 

діяльності підприємства й визначити нові його пріоритети. Зіставлення 

показників ефективності господарювання дасть можливість зрозуміти 

вразливі та раціональні сторони процесів адаптації діяльності аграрних 

підприємств порівняно з конкурентами і лідерами, що уможливлює знайти 

незаповнені ринкові ніші. Водночас основним чинником успішного 

використання бенчмаркінгу в управлінні адаптаційними процесами є 

врахування галузевих особливостей сільськогосподарського виробництва. 

При використанні бенчмаркінгу виробничі й маркетингові функції аграрних 

підприємств стають керованішими, тому що після досліджень 

впроваджуються кращі методи і технології інших підприємницьких 

організацій. Такий інструмент як бенчмаркінг здатний зламати закорінену 

структуру організації, стиль ведення бізнесу, орієнтуючись, зокрема, на 

найкращі результати інших підприємств-конкурентів» [188, с. 43]. 

Таким чином, наведені проблеми використання бенчмаркінгу 

вітчизняними сільськогосподарськими підприємствами потребують свого 

вирішення. Враховуючи, що цей метод є відносно новим, варто відмітити, що 

не можливо забезпечити його використання у роботі виробників агарної 

продукції, якщо не підвищувати рівень кваліфікації менеджменту, 

розповсюджувати інформацію про особливості бенчмаркінгу, його переваги 

у межах аграрного бізнесу. 
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Бенчмаркінг розпочинається з усвідомлення менеджерами 

підприємства потребу у здійсненні змін, виходу на новий рівень власного 

розвитку виробництва. Вже потім розробляються стратегічні орієнтири 

реалізації поставлених планів. Саме розуміння подальших перспектив 

функціонування виробників сільськогосподарської продукції призводить до 

пошуку методів та способів їх досягнення. Це спонукає шукати такі методи, 

вивчати досвід подібних господарств для побудови чіткого плану 

підвищення ефективності роботи суб’єкта господарювання. Саме тому, у 

першу чергу використання бенчмаркінгу пов’язано з рівнем професійної 

кваліфікації керівництва аграрних підприємств. В Україні у даній сфері існує 

значна проблеми, оскільки значна частина власників підприємств в галузі 

сільського господарства використовують попередній досвід та застарілі 

методи управління ними. Багато менеджерів досить скептично відносять до 

можливостей бенчмаркінгу, навіть не розуміючи яким чином можна 

використання його методологію на практиці і що у підсумку робити з 

отриманими результатами дослідження.  

Інформаційна обізнаність та поширення аналітичних даних про 

бенчмаркінг є глибокою проблемою, як зазначалося в Україні, що зумовлено 

наступними причинами: 

– небажанням власників аграрних підприємств ділитися власним 

досвідом з іншими колегами; 

– нерозуміння важливості обміну досвідом ведення аграрного бізнесу. 

Кожний з виробників намагається розвиватися самостійно, а обмін досвідом 

відбувається скоріше у приватних розмовах, на бізнес зустрічах; 

– відсутність бажання у керівників аграрних підприємств залучати 

зарубіжний досвід виробництва сільськогосподарської продукції; 

– небажання ділитися аналітичною інформацією про власний розвиток; 

– відсутність реально діючих механізм акумулювання даних про всі 

бізнес-процеси, що відбуваються на підприємстві та ін. 
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Значні проблеми в саме ментальному сприйнятті бенчмаркінгу як 

важливого методу підвищення конкурентоспроможності підприємства з боку 

виробників аграрної продукції призвели до низького впровадження такого 

методу в їх роботу. Також підтвердженням цього є неспроможність 

організувати в Україні процес визначення Українського індексу 

бенчмаркінгу. У зв’язку з відсутністю інформації у даній сфері, організатори 

не могли акумулювати інформацію для проведення такого дослідження і 

через деякий час цей індекс вже перестали визначати.  

Існує ще безліч факторів, які стримують використання бенчмаркінгу в 

діяльності вітчизняних підприємств, зокрема аграрної галузі одна  них – 

низький рівень популяризації даного методу управління.  

Небажання українських аграрних підприємств використовувати в своїй 

діяльності інструменти бенчмаркінгу, насамперед, викликано з впевненістю 

володіння достатньої інформації щодо особливостей розвитку ринку аграрної 

продукції, неготовністю додатково витрачати кошти та час на процес 

дослідження особливостей розвитку більш успішних підприємств-

конкурентів. 

З метою більш ґрунтовнішого аналізу стану бенчмаркінгу в діяльності 

аграрного сектору національної економіки ми провели дослідження в 

напрямку перешкод його використання на 50 аграрних підприємствах, серед 

яких слід виділити: ТОВ «Світанок Старі Маяки», ТОВ «Виробничо-

сільськогосподарська компанія «СВІТ-АГРО»,  ТОВ «Довжик», ПП «Агро-

ДІС», ПрАТ «Фрідом Фарм інт», ТОВ «АГРОТЕХПЕРСПЕКТИВА». З цією 

метою нами було опитано  72 працівника різних управлінських посад.  

Аналіз особливостей використання бенчмаркінгу в діяльності аграрних 

підприємств Україні довів про наявність проблем, що значно стримують цей 

процес (рис.2.3). 
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Рис. 2.3. Проблеми використання бенчмаркінгу в діяльності 

аграрних підприємств (за результатами опитування). 

Джерело: дослідження автора 

 

Найсуттєвішими серед проблем використання бенчмаркінгу в 

діяльності аграрних підприємств виявлено: прагнення власників аграрних 

підприємств не розголошувати інформацію щодо показників розвитку 

власної діяльності; відсутність кваліфікованих працівників, які б могли 

імплементувати досвід передових підприємств у практику розвитку їхнього 

господарства; відсутність необхідних даних для порівняння; витратність 

проведення процесу порівняння базового підприємства з еталоном; низьку 

обізнаність керівників щодо понятійного апарату; відсутність лідерів для 

порівняння. 

Отже, для аграрних підприємств, що прагнуть використовувати 

бенчмаркінг в своїй діяльності, в першу чергу, актуальним стає питання 

щодо проведення дослідження в напрямку дослідження та опрацювання 

досвіду іноземних підприємств аграрного напрямку спеціалізації або їх 

представництв в, що функціонують в межах Україні. Значна кількість 

іноземних аграрних підприємств накопичили вагомий досвід скорочення 

персоналу, оптимізації управління персоналом, зосередженні уваги на 
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виробництві товарної сільськогосподарської продукції, тощо. Безумовно, до 

вирішення зазначених питань керівники вітчизняних аграрних підприємств 

здатні прийти самостійно, втім цей процес значно пришвидшується, якщо 

скористатися досвідом підприємств-конкурентів.   

Слід відмітити, що в нашій країні насамперед застосовується на 

аграрних підприємствах внутрішній бенчмаркінг, який теж сприяє 

ідентифікуванню    взаємозв’язку між деякими критеріями, який на перший 

погляд не є очевидним. Як свідчить сучасна практика функціонування 

вітчизняних підприємств різних секторів національної економіки, останнім 

часом був застосований прийом скорочення чисельності працівників за для 

забезпечення відповідності їх кількості виробничому обсягу. Більш того, 

здійснюється план переходу до таких виробничих технологій, які не 

вимагають застосування великої кількості працівників. Втім така стратегія 

розвитку підприємства передбачає заміну важкої ручної праці 

механізованими процесами виробництва продукції, абсолютної модернізації 

технології виробництва, а також  покращенні всього виробничого процесу. 

Проте, як свідчить сучасна практика функціонування вітчизняних 

підприємств, скорочення кількості працівників не має ґрунтовних підстав, а 

тому не відповідає виробничому процесу. Це, з одного боку, зумовлює 

необхідність у забезпеченні підвищенні продуктивності праці, з другого, у - 

генерує  негативні явища в процесі виробництва підприємства, а саме: низька 

якість виробленої продукції, зростання виробничих витрат тощо. Наразі на 

прикладі окремих аграрних підприємств, що спеціалізуються на виробництві 

зерно-технічної продукції, простежується незначний  прогрес у напрямку 

застосуванні поодиноких елементів бенчмаркінгу.  

Вихід вітчизняних аграрних підприємств на європейські  ринки 

аграрної продукції та посилення ними конкурентних переваг на 

внутрішньому ринку вимагають не лише вагомих зусиль, а й відповідного 

ресурсного забезпечення. Це і підкреслює на актуальності використання 

підприємством бенчмаркінгу в процесі здійснення свої діяльності, адже саме 
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цей інструмент управління потребує менших зусиль і ресурсів, його легше і 

зручне використовувати в порівнянні з другими управлінськими 

технологіями.  

З метою більш ґрунтовнішого дослідження видів та рівня 

систематичності використання аграрними підприємствами в своїй діяльності 

елементів бенчмаркінгу ми провели дослідження в напрямку його 

застосування на аграрних підприємствах Одеської, Миколаївської та 

Херсонської областей. Акцент поставлений нами саме на цих аграрних 

підприємствах тому, що, як на наш погляд, вони здатні використовувати 

бенчмаркінг в своїй діяльності. З цією метою нами було обрано такі аграрні 

підприємства, як: ТОВ «Світанок Старі Маяки», ТОВ «Виробничо-

сільськогосподарська компанія «СВІТ-АГРО»,  ТОВ «Довжик», ПП «Агро-

ДІС», ПрАТ «Фрідом Фарм інт», ТОВ «АГРОТЕХПЕРСПЕКТИВА». 

Результати виробничо-господарської діяльності досліджуваних 

підприємств та розраховані деякі показники оцінки фінансового стану 

наведено у таблиці 2.11.  

Дані наведеної таблиці характеризують основні показники оцінки 

фінансового стану розвитку підприємств, що наглядно ілюструють 

ефективність їх розвитку, а тому є досить вагомим для проведення 

дослідження. Проведений аналіз у напрямку оцінки фінансового стану 

розвитку досліджуваних підприємств засвідчив про їх ефективність розвитку, 

окрім  ТОВ «Світанок Старі Маяки», по якому в 2017 році був отриманий 

збиток. Разом з цим, слід відмітити, що зростання рентабельності 

виробництва продукції простежується тільки по трьом підприємствам, по 

двом – вона дещо зменшилася, а по одному - взагалі не змінилася. Не 

зважаючи на позитивні показники фінансового розвитку дослідних аграрних 

підприємств, все ж таки слід відмітити, що їх фінансово-економічний стан 

розвитку є дещо нестабільний. Цей факт підтверджує отриманий коефіцієнт 

фінансової платоспроможності, який лише у трьох підприємствах перевищує 

нормативне значення 0,6.  
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Таблиця 2.11 

Комплексна оцінка фінансового стану досліджуваних аграрних підприємств  

Показники 

Роки 

Підприємства 

ТОВ «Світанок 

Старі Маяки» 

ТОВ «Виробничо-

сільськогосподарська 

компанія «СВІТ-АГРО» 

ТОВ «Довжик» 
ПП «Агро-

ДІС» 

ПрАТ 

«Фрідом 

Фарм інт» 

ТОВ 

«АГРОТЕХПЕР

СПЕКТИВА» 

Капіталовіддача, грн. 2017 2,51 2,05 1,96 2,16 0,49 1,98 

2018 2,98 1,91 2,05 2,97 0,81 2,51 

Капіталоозброєність, 

тис. грн./ос. 
2017 23,17 196,21 77,82 98,24 89,14 67,66 

2018 17,12 109,32 79,21 105,22 55,38 72,96 

Рентабельність 

(збитковості) 

продукції, % 

2017 -16,78 1,53 3,16 1,64 0,75 ?.44 

2018 9,2 1,56 2,65 2,83 4,72 6,13 

Коефіцієнт 

платоспроможності, 
2017 0,64 0,73 0,63 0,44 0,48 0,66 

2018 0,67 0,69 0,64 0,67 0,51 0,57 

Коефіцієнт фінансової 

залежності 
2017 0,36 0,27 0,45 0,56 0,52 0,34 

2018 0,33 0,31 0,36 0,41 0,49 0,43 

Коефіцієнт фінансової 

стабільності 
2017 1,82 2,34 1,34 0,79 0,91 1,52 

2018 2,01 2,39 1,28 1,53 1,05 1,76 

Коефіцієнт загальної 

ліквідності 
2017 1,76 2,46 2,87 1,16 1,32 1,56 

2018 1,47 2.04 2,29 1,39 2,37 1,62 

Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 
2017 0,02 0,13 0,25 0,06 0,01 0,02 

2018 0,13 0,02 0,23 0,09 0,04 0,04 

Джерело: розраховано автором на підставі даних бухгалтерського та управлінського обліку підприємств 
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Нестабільність фінансово-економічного розвитку цих підприємств 

провокована, насамперед, такими внутрішніми факторами, як: 

– асиметричне формування та використання фінансових ресурсів 

підприємства, спричинене недосконалістю системи фінансового управління;  

– незбалансоване співвідношення виробничих витрат; 

– неефективне формування та використання оборотного капіталу. 

Специфіка сільськогосподарської галузі визначає її як одну із 

ризикованих галузей економіки. Тому розвиток аграрних підприємств 

залежить від додаткових капітальних вкладень  у вигляді інвестування або 

кредитування. Як правило, аграрії використовують кредити для придбання 

сільськогосподарської техніки, технологій тощо.  Проте стабільність їх 

розвитку залежить від їх спроможності швидко погасити свою заборгованість 

по кредитам, про що свідчить коефіцієнт фінансової залежності, допустиме 

значення по якому не має бути вищим за 0,4. Як свідчить проведений аналіз 

таблиці 2.9, тільки декілька підприємств є фінансово незалежними, тоді як 

решта підприємств залежать від зовнішнього інвестування, при чому ця 

залежність щороку зростає. 

Основним критерієм ліквідності аграрного підприємства виступає 

переважання оборотного капіталу над його поточними пасивами, при чому 

зростання цього критерію характеризує зміцнення його фінансового стану. 

Щодо аналізованих аграрних підприємств, то отримане значення коефіцієнту 

загальної ліквідності є сприйнятливим тільки по трьом, тоді як значення 

коефіцієнту абсолютної ліквідності є допустимим тільки по одному.  Така 

ситуація  може провокувати виникнення фінансової неплатоспроможності 

через порушення фінансово дисципліни.  

Таким чином, проведена оцінка фінансового розвитку підприємств 

засвідчив, що лише отримані показники по ТОВ «Виробничо-

сільськогосподарська компанія «СВІТ-АГРО» є в межах допустимої норми, 

тоді як решта перебуває в нестабільному фінансовому стані. 
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З метою дослідження стану використання інструментів бенчмаркінгу 

в діяльності аграрних підприємств нами було розроблено анкету (Додаток А), 

в якій враховує специфіку розвитку аграрних підприємств, які 

спеціалізуються на виробництві зернової та технічної продукції. При 

розробці анкети нами було враховано той факт, що  в нашій країні керівники 

аграрних підприємств не володіють достатньою інформацією щодо 

особливостей бенчмаркінгу, через що цей термін в переліку питань анкети 

застосовано дуже рідко. Проте для одержання необхідної інформації щодо 

рівня використання бенчмаркінгу аграрними підприємствами термін 

«бенчмаркінг» було заздалегідь замінено іншими схожими за тлумаченням 

категоріями.  

Респондентами було обрано керівників аграрних підприємств, 

менеджерів і спеціалістів, які вирішують питання маркетингу, управління, 

організації виробничого процесу тощо (72 особи). У цьому напрямку було 

поставлено безліч питань управлінського та виробничо-збутового характеру. 

У результаті опитування ми дійшли висновку, що на деяких аграрних 

підприємствах все ж таки використовують певні інструменти бенчмаркінгу, 

проте вони відносять їх до інших управлінських інструментів та методів та 

ніяк не пов’язують їх з бенчмаркінгом.  

Доволі цікавим є той факт, що лише 10 респондентів погоджувалися з 

необхідністю впровадження у свою бізнес-діяльність досвід господарювання 

більш успішних аграрних підприємств, а 12 погодилися з необхідністю 

проведення дослідження в цьому напрямку. Втім головним питанням було 

доцільність використання бенчмаркінгу в діяльності аграрних підприємств. З 

цією метою в основу анкетних питань нами було закладено категорію «план 

покращення або удосконалення», що за своєю суттю є досить близьким з 

дефініцією «бенчмаркінг». В результаті виявлено, що головними 

організаторами цих планів на аграрному підприємстві виступали саме 

менеджери чи фахівці, а також взагалі не маючі до цього відношення 

статисти-аналітики, іншими словами, працівники, які не відносяться до 
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категорії штатних працівників підприємства. Така ситуація пояснюється тим, 

що власники вітчизняних аграрних підприємств не користуються послугами 

управлінців ззовні, що так популярне серед іноземних підприємств.   

Визначальними параметрами при обґрунтуванні вибору покращення 

або удосконалення обрано рівень витрат на впровадження відповідного 

плану та перспектива одержання  бажаного результату (рис. 2.4). Це дало 

можливість визначити,  що  покращення стануть платформою для 

формування нових конкурентних переваг. 

 

Рис. 2.4. Критерії прийняття рішення про використання бенчмаркінгу  

в діяльності аграрних підприємств (за результатами опитування) 

Джерело: дослідження автора 

 

Результати проведеного анкетного опитування довели, що на дослідних 

аграрних підприємствах зазвичай застосовують внутрішній і конкурентний 

бенчмаркінг (рис. 2.5 та 2.6). Більш того, на багатьох аграрних 

підприємствах, використовуючи    бенчмаркінг, некоректно усвідомлюють 

його призначення, а тому відносять його до інших інструментів управління. 
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Рис. 2.5. Критерії переваги інформаційних джерел використання 

бенчмаркінгу в діяльності аграрних підприємств підприємства 

підприємств (за результатами опитування) 

Джерело: дослідження автора 

 

 

Рис. 2.6. Критерії надання переваги певному підрозділу з 

виконання плану з удосконалення діяльності аграрного підприємства (за 

результатами опитування) 

Джерело: дослідження автора 
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Разом з тим, багато респондентів вважають, що реалізація плану з 

покращення або удосконалення діяльності агарного підприємства це доволі 

складний процес (рис. 2.7). 

 

 

Рис. 2.7. Оцінка складності процесу  удосконалення виробництва  

на основі бенчмаркінгу (за результатами опитування) 

Джерело: дослідження автора 

 

Слід відмітити, що, як правило, при проведенні оцінки процесу 

реалізації плану з покращення або удосконалення діяльності аграрного 

підприємства респонденти використовували такі ознаки як: не перевищення 

заздалегідь складеного рівня витрат; своєчасне виконання запланованих 

етапів реалізації плану. Проте, дані ознаки не можуть розкрити та надати 

вичерпну картину щодо використання такого інноваційного інструменту як 

бенчмаркінг. Більш того, проведення оцінки діяльності підприємства вже 

після реалізації плану покращення або удосконалення ґрунтувалося в 

основному на такому показнику як прибуток, зростання розміру якого ще не 

є свідченням успішної реалізації цього плану.  

Більшість опитаних представників аграрних підприємств вважають, що 

головними завадами виконання плану з покращення або удосконалення 

діяльності підприємства є недостатній рівень ресурсозабезпеченості 
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підприємства, масштабність реалізації самого плану, непрофесійність 

персоналу, негативна дія факторів зовнішнього бізнес-оточення та інше.  

Втім, окреслені завади, на думку практично половини опитаних 

представників аграрних підприємств, не є визначальними, оскільки плани з 

покращення діяльності є ефективними та спроможними призвести до 

підвищення результативності їх розвитку (рис. 2.8).  

 

Рис. 2.8. Оцінка ефективності заходів з удосконалення виробничого 

процесу в аграрному підприємстві (за результатами опитування). 

Джерело: дослідження автора 

 

Проте, результативність використання бенчмаркінгу в діяльності 

аграрних підприємств або виконання плану з покращення або удосконалення 

їх діяльності ще не є запорукою досягнення підприємством ідеального стану 

розвитку, адже це постійний та безупинний процес, що вимагає постійного 

впровадження раціоналізаторських пропозицій. 

Більшість респондентів вважають, що очікуваними результатами від 

використання бенчмаркінгу в діяльності аграрних підприємств можуть бути 

насамперед: підвищення якості працівників управлінської ланки, зростання 

обсягів виробництва продукції; скорочення розриву між підприємством та 

еталоном тощо (рис. 2.9). 
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Рис. 2.9. Очікувані результати від використання бенчмаркінгу в 

діяльності аграрних підприємств (за результатами опитування). 

Джерело: дослідження автора 

Тому виникає потреба в постійному здійсненні удосконалення 

виробничого процесу підприємства, що і підтверджує актуальність 

використання бенчмаркінгу в його діяльності, як інструменту удосконалення 

технології управління підприємством. Безумовно, що в процесі опитування 

респондентам було поставлено питання щодо самого бенчмаркінгу з метою 

визначення рівня їх обізнаності щодо цього інструменту (рис. 2.10). 

 

Рис. 2.10. Обізнаність керівників і спеціалістів аграрних підприємств  

з поняттям «бенчмаркінг» (за результатами опитування) 

Джерело: дослідження автора 
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У результаті було встановлено, що цей термін підмінюється терміном 

«маркетинг». Хоча бенчмаркінг і пов'язаний за маркетингом, проте це не є 

ідентичні категорії. Так, 57% респондентів знайомі з терміном 

«бенчмаркінг», втім багато хто з них неправильно його сприймають та 

тлумачать.  

Слід підкреслити, що всі аграрні підприємства, які були досліджені в 

процесі опитування, застосовують  елементи бенчмаркінгу, втім у вигляді 

плану розвитку, стратегії, плану покращення або удосконалення своєї 

діяльності. Також треба відмітити, що взагалі нічого не чули про цей 

інноваційний інструмент ті керівники підприємств, менеджери або 

спеціалісти, які не мають спеціальної економічної освіти. 

Щодо тих респондентів, які дещо чули про бенчмаркінг, або мають 

певну практику його використання, то визначення цього терміну серед них 

має деякі відмінності (рис. 2.11). Більшість з тих, що надали правильну 

відповідь, мають освіту за економічними спеціальностями.  

 

Рис. 2.11. Критерій визначення дефініції «бенчмаркінг»  (за 

результатами опитування) 

Джерело: дослідження автора 
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Отже, проведене дослідження в напрямку аналізу особливостей 

використання бенчмаркінгу як інструменту технології управління в 

діяльності аграрних підприємств показало, що практика застосування цього 

інноваційного інструменту є досить незначною, адже рівень обізнаності 

цього напрямку удосконалення діяльності підприємства ще доволі низький, а 

тому переваги використання бенчмаркінгу для більшості керівників аграрних 

підприємств України є маловідомими.   

 

 

2.3. Обґрунтування принципів використання бенчмаркінгу в 

діяльності аграрних підприємств 

 

В умовах посилення інтеграційних процесів конкурентоспроможність 

продукції залежить від багатьох факторів, серед яких вагоме місце належить 

впровадженню новітніх технологій, інноваційних методів організації 

виробничого процесу,  постійного удосконалення системи мотиваційних 

заходів, впровадженню сучасних маркетингових інструментів, що системно 

відбивається на одержанні позитивних результатів діяльності аграрного 

підприємства. їх упровадження на своєму підприємстві.  Саме така політика 

ведення діяльності сприятиме зміцненню ринкових позицій підприємства, 

завчасної адаптації його розвитку трансформаційним процесам, де неабияку 

роль відіграє саме бенчмаркінг.   

Як було зазначено нами раніше, головною ціллю використання 

бенчмаркінгу в діяльності аграрних підприємств є постійне нарощення 

стійких довгострокових конкурентних переваг, що можливе на основі 

використання в своїй власній бізнес-стратегії досвіду більш успішних 

підприємств сільськогосподарської галузі. Наразі розвиток аграрних 

підприємств має ґрунтуватися на зазначених домінантах.  

Підприємства, які відносяться до піонерів використання бенчмаркінгу в 

своїй діяльності, наголошують, що цей інноваційний інструмент управління 
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має враховувати наступні чотири домінанти, які у свій час обґрунтував 

відомий економіст-дослідник Грегорі Ватсон: 

До першого домінанту використання бенчмаркінгу відноситься за 

методикою Ватсона взаємність, адже бенчмаркінг це саме той вид діяльності, 

що ґрунтується на взаємності партнерів щодо обміну інформацією, що 

сприятимуть підвищенню результатів діяльності як базового підприємства, 

так і його партнера. Для цього необхідне погодження щодо обсягу отримання 

необхідної інформації, послідовність проведення необхідного дослідження. В 

цих відносинах обидві сторони мають мати гарантії відносно політики дій 

один одного, лише за цих обставин буде досягнуто виграшного результату 

для обох сторін. Тому всі дії мають бути заздалегідь обговорені та узгоджені.  

До другого домінанту за методикою Ватосна належить аналогія, адже 

оперативні рішення та дії сторін мають бути схожими.  З метою проведення 

оцінки кожного одиничного виробничого процесу, або діяльності  цілому є 

доволі значимим, щоб отриману інформацію можна було адаптувати до 

специфіки своєї діяльності в межах культурного, системного та 

підприємницького планів. Саме подібність виробничих процесів, а також 

означення параметрів пошуку еталонів визначає успіх діяльності 

підприємства.  

Третім домінантом є вимірність. Відповідно до цього домінанту 

бенчмаркінг виконує роль зіставлення ознак розвитку кількох підприємств за 

для визначення відмінностей між ними, а також яким саме чином усунути ці 

розбіжності. Найвагомішим у цьому процесі є означення найголовніших 

критеріїв виробничого процесу з метою покращення подальших результатів 

розвитку підприємства.   

Останнім домінантом є достовірність. Суть цього домінанту полягає в 

тому, що бенчмаркінг слід здійснювати шляхом накопичення необхідної 

інформації, яка є правдивою, відображає фактичний стан розвитку 

підприємства, ґрунтується на всебічному ґрунтовному аналізі. Лише 

правдива інформація, достовірні дані, ґрунтовність проведення дослідження 
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можуть стати платформою для одержання позитивних результатів від 

використання бенчмаркінгу в діяльності аграрного підприємства, що 

неможливо на припущенні або  догадках. 

Звертаючи увагу на те, ми підходимо до розкриття змісту бенчмаркінг 

як інноваційного інструменту управління діяльністю аграрного підприємства, 

відмітимо про те, що його ключові домінанти є властивими для багатьох 

сучасних методів управління, зокрема і для менеджменту якості. В цьому 

ракурсі ряд науковців [30; 45; 69; 102] доповнюють класичну систему 

домінант, розглянуту Ватсоном, ще шістьма наступними: 

Лідирування. З метою результативного використання інструментів 

бенчмаркінгу потрібна підтримка керівничої ланки підприємства, їх 

обізнаність щодо специфіки використання бенчмаркінгу. Втім, незалежно від 

сторони виявленої ініціативи, вона має бути підтримана з боку керівника і 

спеціалістів з питань менеджменту, тоді як нижчі за рангом управління 

спеціалісти мають володіти знаннями щодо методології використання 

бенчмаркінгу в діяльності аграрного підприємства.  Зокрема, як свідчать 

результати, одержані під час проведення ведучою консалтинговою групою 

American Productivity and Quality Center (APQC) анкетування співробітників 

американських компаній на тему неуспішних  бенчмаркінгових проектів, 

головними стримуючими факторами було виявлено: недосконалість процесу 

планування; неналежна підтримка з боку керівничої ланки компанії;  

незацікавленість в реалізації цього проекту власника компанії; 

некомпетентність в методології використання бенчмаркінгу в діяльності 

компанії  [181]. 

Залучення фахівців ззовні. З метою результативного впровадження 

будь-яких інновацій у напрямку управління діяльністю підприємства 

необхідно дослухатися до бачення персоналу, адже їх сприймання та 

ставлення до розвитку підприємства, готовність приймати відповідні 

рішення, від яких залежить вирішення ризикових ситуацій тощо залежить 

весь процес активізації інноваційних можливостей підприємства. В умовах 
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пристосування та здійсненні інновацій у сфері управління підприємством, 

насамперед, стратегічних виникає необхідність в швидкому зміщенні 

акцентів з проблем внутрішньовиробничого характеру на проблеми, які 

виникають у зовнішньому бізнес-оточенні. Це вимагає дуже великої роботи з 

боку управлінського персоналу в напрямку усунення опору працівників 

потрібна величезна праця для того, щоб подолати опору змінам персоналу, 

переорієнтуванню їх на принципово нову організаційну культуру. В цьому 

випадку саме бенчмаркінг як інноваційний метод імплементації в практику 

підприємства  більш сучасних методів роботи стає платформою не лише 

нарощення працівниками можливість особистих компетенцій, а й сприяє 

накопиченню ними нових професійних навичок з метою підвищення своєї 

конкурентоспроможності.  

Системність. За цим принципом діяльність підприємства розглядається 

як сукупність взаємопов’язаних процесів. В цьому випадку напрямки 

використання бенчмаркінгу в діяльності підприємства слід корелювати із 

стратегічними планами його розвитку, із вже існуючими планами щодо 

покращення діяльності підприємства,  а також із організаційною культурою 

персоналу. В низці поставлених до розв’язку питань розвитку підприємства 

має бути пріоритетною націленість на системне покращення, що в цілому 

спрямоване на удосконалення діяльності підприємства. 

Потоковість. Застосування інноваційних методів управління, до яких і 

відноситься бенчмаркінг, буде більш результативним, якщо 

ґрунтуватиметься на потоковому підході до виробничого процесу 

підприємств, адже будь-який вид діяльності підприємства, або її цілісність не 

можлива без використання ресурсів, які рухаються, трансформуються, а тому 

набувають ознак потоковості та розглядаються як потік [3]. Проте, доцільно 

відмітити, що не кожен бенчмаркінговий план виконуватиметься на основі 

використання потокового підходу, адже ще існує й імовірність використання  

різновекторного бенчмаркінгу. Тому для удосконалення діяльності як 

сукупності виробничої системи використання потокового підходу  
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унеможливлюється, тому результативним стане імплементація досвіду 

еталону або використання існуючих на даний момент навичок управління 

виробничою діяльністю на кожному її одиничному процесі, адже 

бенчмаркінгові технологія управління передбачає використання ініціативи, 

проведення ґрунтовного дослідження з метою ідентифікування фактичної 

ситуації розвитку підприємства.   

Обґрунтування та ухвалення відповідних рішень на основі 

використання фактичної інформації. Обґрунтування та ухвалення 

результативних рішення вимагає створенні інформаційної платформи, яка 

буде безупинно накопичувати та опрацьовувати відповідні дані щодо 

розвитку зовнішнього бізнес-оточення підприємства. Це надасть можливість 

забезпечити умови для акумулювання аргументованих, достовірних та 

структурних вироків щодо поступового імплементування принципів 

бенчмаркінгу в діяльність підприємства.  

Соціальна відповідальність. Бенчмаркінг виступає не лише 

інноваційним інструментом управління підприємством, а й інструментом 

соціального спрямування, іншими словами, це технологія, що орієнтована на 

нарощення довіри клієнтів, споживачів через підвищення якості продукції, 

створенні відповідних умов для праці тощо. Це пояснюється тим, що 

підвищення якості аграрної продукції безпосередньо відбиватиметься на 

споживчій прихильності, адже споживачі прагнуть купувати високоякісний 

товар та отримувати високоякісні послуги. Через що сприймання існуючих та 

усвідомлення майбутніх споживчих вимог відноситься до одного з 

конституційних домінант  бенчмаркінгу. 

Процес безупинного покращення виробничого процесу аграрного 

підприємства. Слід відмітити, що саме зазначений домінант має бути 

віднесений до стратегічних пріоритетів розвитку аграрного підприємства, що 

в подальшому позитивно вплине   на кінцеві результати діяльності аграрного 

підприємства, сприятиме посиленню стійкості його розвитку, тоді як 

імплементація в діяльність аграрного підприємства одиничних 
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бенчмаркінгових заходів відбиватиметься на результатах діяльності 

підприємства лише одноразово.  

Слід відмітити, що в європейських країнах вже давно застосовують 

власну культуру бенчмаркінгу у вигляді рекомендаційного документу, 

ключові домінанти якого використовують в своїй практиці успішні та відомі 

організації, що безупинно проводять бенчмаркінгові заходи. Відповідно до 

бенчмаркінгової культури європейських країн, ключовими домінантами 

вважаються [195]: 

1. Підготовка, відповідно до якого здійснюється  скрупульозна 

підготовка компанії до здійснення та впровадження бенчмаркінгових заходів, 

що ґрунтуватиметься на основі проведення анкетного опитування 

респондентів, опрацювання та узгодження відповідних графіків відвідування 

еталону, створення юридичної платформи за для юридичного підкріплення 

відповідних заходів.  

2. Контактність, відповідно до якого має бути звернено увагу на 

управлінську політику еталону, взаємоузгоджено напрямки та методи 

інформаційних каналів, одержання згоди від учасників бенчмаркінгового 

проекту на офіціювання їх імені при нагоді.  

3. Взаємообмінність, відповідно до якого обмін інформацією між 

учасниками бенчмаркінгового плану  є узгодженим і має відбуватися на 

підставах  законності. 

4. Використовування, відповідно до якого вся інформаційна платформа,  

створена на основі використання методів бенчмаркінгу, застосовуватиметься 

лише за напрямками, які є взаємоузгодженими з еталоном. У разі 

використання отриманої інформації за іншими цілями, підприємство має 

попередньо отримати на це дозвіл від еталону.   

5. Конфіденційність, відповідно до якого вся інформація отримана від 

еталону є конфіденційною і такою, що не може бути розголошеною або 

переданою іншим особам. 
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6. Лігімитивності, відповідно до якого при створенні інформаційної 

платформи щодо розвитку еталону мають бути застосовані тільки законні 

методи.  

7. Завершеності, відповідно до якого всі поставлені цілі використання 

бенчмаркінгу мають бути завершеними до встановленого сторонами терміну.  

8. Узгодженості. Відповідно до якого мають бути визначені та ухвалені 

між сторонами процесу бенчмаркінгу вектори щодо інтегрування отриманої 

від еталону інформації.  

9. Комунікаційності, відповідно до якого визначаються додаткові 

домінанти, котрі мають відношення до всіх учасників бенчмаркінгового 

проекту, а саме комунікації з існуючими та конкурентами. 

На сьогодні існує ще одна версія принципів використання 

бенчмаркінгу в діяльності підприємства, яку визначено як аспекти 

управлінської культури бенчмаркінгу, розглянуті та ухвалені APQC. Ці 

принципи бенчмаркінгу спрямовані на врегулювання комунікаційних 

супроводів між сторонами бенчмаркінгу [181]. До них віднесено такі: 

1. Легітимності, суть якого полягає у підтримці відносин з 

антимонопольним законодавством.  

2. Конфіденційності, суть якого полягає в тому, щоб не робити 

інформацію еталону публічною, підтримувати без узгодження другої сторони 

бенчмаркінгу. 

3. Обмінності, суть якого полягає у підтримці комунікацій з 

партнерами бенчмаркінгу на засадах прозорості та відкритості. 

4. Контактність, суть якого полягає у підтримці відносин лише обраним 

лідером або еталоном, без згоди якого не розкривати імена представників 

групи бенчмаркінгу.  

5. Застосованості, суть якого полягає в імплементації досвіду еталону в 

діяльність підприємства лише за для покращення виробничого процесу.  

6. Розуміння, суть якого полягає в тому, що необхідно визначитися, яка 

саме інформація має бути отримана від еталону. 
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6. Підготовки, суть якого полягає в тому, що зустріч з еталоном може 

відбутися тільки по завершенню ідентифікування «вузьких місць» власних 

бізнес-процесів, після чого визначитися із ціллю та напрямками відвідування 

еталону, про що його попередньо повідомити.   

7. Завершення, суть я кого полягає в тому, що всі процеси дослідження 

та аналізу вважаються завершеними після взаємного узгодження сторін 

бенчмаркінгу.  

Традиційною є система принципів, розроблена Є. Міхайловим. За його 

методикою виокремлено такий принцип бенчмаркінгу, як зосередження на 

якості. Відповідно до цього принципу має проводитися безупинний процес 

дослідження якості за всіма існуючими на підприємстві напрямками 

діяльності, а також за кожним одиничним виробничим процесом. Таке 

різновекторне зосередження уваги  на якості ґрунтується на проведенні 

постійної роботи у напрямку дослідження якості виробництва кінцевого 

продукту або надання якісних послуг. Це, у свою чергу, підкреслює про 

вагомість підвищення мотиваційних заходів підприємства. 

Справа в тому, що за якість виробленої кінцевої аграрної продукції або 

надання відповідних послуг високої якості залежить від персоналу 

підприємства, тому саме цей підхід є дуже важливим при вирішенні питань 

щодо попередження похибок або  браку, та їх своєчасне виявлення та 

усунення. З метою усвідомлення, що є найкращим та що є необхідним для 

реалізації цієї виробничої культури на підприємстві доволі часто потрібна 

тотальна трансформація організаційно-управлінської політики підприємства, 

яка буде орієнтованою на переорієнтування від генерування браку до його 

попередження. Доволі часто необхідно впроваджувати адекватні для цього 

реформи організаційного характеру. Проте, наразі більше віддають перевагу 

ідентифікуванню «внутрішніх покупців», а також визначенню їх уподобань.  

Також, акцент ставиться й на комунікаціях  між підприємством – 

постачальником – споживачем продукції. Безумовно, що це вимагає 
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концентрації уваги сього персоналу підприємства, а тому це відбиватиметься 

на всі управлінській політиці підприємства.  

Неабиякого значення має й вагомість одиничних виробничих процесів, 

адже для бенчмаркінгу виробнича діяльність аграрного підприємства, 

особливості технологічного процесу вирощування сільськогосподарських 

культур або відгодівлі тварин є більш важливими за роботу інших 

структурних підрозділів підприємства, до яких, зазвичай, віднесено збутовий 

відділ, плановий відділ тощо.  Кожне підприємство -  це цілісний механізм 

розвитку головних і підлеглих складових. Тому виробництво 

сільськогосподарської продукції нерозривно залежить від роботи усіх інших 

структурних підрозділів підприємства, які виконують обслуговуючі функції.  

Отримані висновки щодо здійсненого дослідження засвідчують, що 

відповідь за їх виконання, зазвичай, не є залежною від якогось структурного 

відділу підприємства, а тому, це, по-перше, доволі погано відбивається на 

розвитку останньої, а, по-друге, як свідчить досвід, це є майже не здійсненим. 

Таким чином, покупець сільськогосподарської продукції або 

сільськогосподарської сировини, від прихильності якого залежать кінцеві 

результати діяльності аграрного підприємства, повинен враховувати високо 

якісність наданої сільськогосподарської продукції або сільськогосподарських 

послуг.  

Зосередженість на одиничних виробничих процесах сприяє 

ідентифікуванню «вузьких місць»  виробничій діяльності підприємства, до 

яких можна віднести, як правило:  відсутність контролю за якістю 

сільськогосподарської продукції або сільськогосподарських послуг, 

необґрунтовані затримки, де більш вагомим є виокремлення тих виробничих 

етапів, до яких неможливо застосувати критерії відповідальності за 

результативність їх виконання. Відповідно до бенчмаркінгового підходу, 

кожен виробничий процес повинен бути контрольований, іншими словами, 

йому мають відповідати такі критерії, за якими:  буде можливість 

ідентифікувати тривалість виробничого процесу, результативність його 
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виконання, а, отже, й ефективність роботи аграрного підприємства на даний 

момент часу; передбачити та розробити план відповідних трансформацій, які 

будуть спроможними прогнозувати результати  від покращення виробничих 

процесів підприємств на перспективу. Зосередженість на виробничому 

процесі, а саме на його поодиноких етапах сприяє проведенню ґрунтовного 

моніторингу та налізу діяльності аграрного підприємства, що є вкрай 

необхідним для досягнення відповідних результатів в майбутньому.  

Потреба у врахуванні при розробці стратегії розвитку діяльності 

аграрного підприємства на основі використання інструментів бенчмаркінгу 

недовершеності традиційної концепції TQM, яка ґрунтується на потребі 

безупинного покращення виробничого процесу від першого до останнього 

етапу,   врахування споживчих вимог та уподобань, постійного впровадження 

інноваційних розробок,  проведенні колективної роботі, та усвідомлення про 

неоціненість вкладу кожного окремого співробітника підприємства.  

Програма виконання концепції TQM повинна бути, передусім, під 

прямим наглядом керівничої ланки аграрного підприємства; має бути та 

опрацьована попередньо до термінів її виконання, опрацювання та внесення 

необхідних корективів за умови необхідності, також у разі виникнення 

потреби має бути ще раз  перевірена. Не зважаючи на ретельність виконання 

зазначених етапів реалізації концепції доволі частко має місце вагома 

похибка: за основу на етапі проведення оцінки результатів виконання 

концепції TQM беруться рівень здійснення окреслених пріоритетів відносно 

попередніх результатів діяльності підприємства, тобто до початку реалізації 

концепції  TQM. Звичайно, ця система здійснення оцінки має певну 

послідовність та доцільність використання, втім її доцільно використовувати  

тільки на перших етапах введення принципів концепції, адже в подальшому 

повстає абсолютно вірний запит про всебічну зосередженість менеджменту. 

насамперед, на етапах покращення виробничого процесу аграрного 

підприємства; на існуючих проблемах розвитку підприємства в умовах дії 

сучасних  викликів.  Насамперед, прийняття вироку про доцільність 
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опрацювання та виконання плану введення концепції TQM керівник 

аграрного підприємства, організації, інколи, бачить не результативність 

роботи підрозділу управління підприємством. В цьому випадку, виникає 

питання доцільності порівняння результатів введення принципів концепції 

TQM з тими, що були отримані раніше.  Також, виникає питання стосовно 

того, чи хтось з працівників аграрного підприємства  наважиться об’єктивно 

надати оцінку, де саме необхідно проваджувати заходи з покращення і в 

якому обсязі.  Це доволі складний процес, через що виникає непевність 

стосовно  методики проведення оцінювання наслідків введення принципів 

концепції TQM, що ґрунтується насамперед на: результатах роботи 

підприємства до цього періоду, а також на оцінці суб’єктивності реалізації 

окреслених пріоритетів.   

Керівник аграрного підприємства, безумовно, повинен визначати 

стратегічні пріоритети розвитку підприємства, проте це вимагає впевненості 

в тому, що всі  процеси є контрольованими, що інші аграрні підприємства не 

в змозі копіювати його ідеї, що стратегія управління діяльністю підприємства 

є вірною, втім у конкурентів за умови дотримання зазначених вимог все ж є  

перевага, а тому є сенс, перейняти його досвід.  

Безупинне здійснення зовнішнього бенчмаркінгу. За умови 

усвідомлення працівниками аграрного підприємства необхідності проведення 

безупинного, ґрунтовного дослідження головних його конкурентів і 

найкращих еталонів світової практики, на основі чого буде прийняте рішення 

щодо вагомості покращення виробничих процесів підприємства, слід 

поєднати ці аспекти виробничого процесу підприємства в одну систему, на 

основі чого проводити постійний, ретельний  моніторинг внутрішніх 

одиничних виробничих процесів, технологічних операцій по виробництву 

сільськогосподарської продукції, порівнюючи їх результати із еталонами. 

Використання такого постійного, порівняльного аналізу сприятиме 

поетапному виконанню плану з покращення діяльності аграрного 

підприємства.   
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Технологія бенчмаркінгу – це інструмент виживання підприємства, 

адже без нього в умовах постійної дії агресивних викликів конкурентного 

оточення  успішний розвиток будь-якого підприємства просто неможливе 

про достовірність даного твердження свідчить досвід відомої корпорації 

Xerox, розвиток якої опинився на межі банкрутства, а тому використання 

бенчмаркінгу втримало копрою від руйнівних наслідків.   

Таким чином, враховуючи особливості принципів використання 

бенчмаркінгу в діяльності підприємства, зокрема аграрного, ми вважаємо, що 

вітчизняні аграрні підприємства при використанні інструментів бенчмаркінгу 

в своїй діяльності повинні використовувати наступну низку принципів: 

цілеспрямованості, інформаційного оновлення, підготовчого процесу, 

поетапності впровадження, інноваційності, гнучкості, спрямованості на 

результат, системності, універсальності використання, прозорості, 

застосування яких спрямоване на покращення результатів функціонування 

підприємства. 

Використання принципу цілеспрямованості орієнтоване на те, що 

проведення процесу порівняння показників розвитку аграрного підприємства 

з показниками лідеру сільськогосподарської галузі спрямоване на вирішення  

проблем, що на даному етапі розвитку підприємства гальмують його 

розвиток, і тим самим стримують результативність його діяльності, що 

впливає на рівень його конкурентоспроможності та послабує його ринкові 

позиції. Це підтверджує той факт, що застосування принципів бенчмаркінгу в 

сліпу, без окреслення цілей, це є недоцільним і марнотратним процесом.  

Використання принципу інформаційного оновлення зумовлене тим, що 

аграрне підприємство, що доволі активно застосовує в своїй діяльності 

технологію бенчмаркінг, має безупинно накопичувати та створювати 

інформаційну платформу з даних зовнішнього та внутрішнього бізнес-

оточення розвитку аграрного підприємства.  

При цьому слід відмітити, що накопичення необхідної інформації не 

має бути цільовою, адже інформація, яка здається  непотрібно, можу бути 
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придатною та необхідною в подальшому та вирішувати важливі проблеми 

розвитку аграрного підприємства, а тому буде дуже цінною  для генерування 

нових ідей, або вирішення нестандартних ситуацій, що сприятиме посиленню 

ринкових позицій підприємства та формуванню ним нових довгострокових 

конкурентних переваг.   

Використання принципу підготовчого процесу до бенчмаркінгу, це 

неодмінна умова підготовки підприємства до запровадження інновацій у його 

діяльність.   У даному випадку підготовчий процес враховує етап визначення 

готовності суб’єкту господарювання до використання інноваційний 

технологій управління, методів організації виробничого процесу тощо на 

основі створення необхідних для цього умов та вибору еталону для 

порівняння. Також вкрай необхідним в цьому випадку є обґрунтування 

пріоритетів використання бенчмаркінгу за напрямами діяльності аграрного 

підприємства, накопиченні інформаційних даних,  опрацювання та підготовці 

відповідних поросних листів, анкет тощо.  Адже за умови відповідної 

підготовки можливе досягнення максимальних результатів використання  

бенчмаркінгу із одночасним усуненням невідповідностей між фактичними та 

запланованими показниками діяльності підприємства, попередження 

виникнення непередбачуваних наслідків. 

Використання принципу поетапності впровадження бенчмаркінгу в 

діяльність аграрного підприємства демонструє, що, як і будь яка система, 

бенчмаркінг вимагає розробку графіків його впровадження, які будуть 

адекватними  розробленому алгоритму його виконання. Це говорить про те, 

що немає сенсу ухвалювати якесь рішення без попереднього дослідження та 

ідентифікування проблем, які спричинили виникнення незадовільного стану 

розвитку аграрного підприємства. За умови невиконання якогось одного з 

етапів впровадження бенчмаркінгу в діяльність підприємства, очікувані 

результати від використання технології бенчмаркінгу як правило не 

відповідають їх реальним значенням, що, безумовно, на результатах 
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досягнення запланованих пріоритетів розвитку аграрного підприємства.  

За таких обставин, розмір витрат значно підвищиться, а тому план 

покращення діяльності аграрного підприємства вже не буде таким 

ефективним.  

Практика використання принципу інноваційності підтверджує, що 

використання бенчмаркінгових проектів завжди є унікальними та 

інноваційними для підприємства, навіть, якщо вони на перший погляд 

здаються однаковими за алгоритмом та пріоритетів його використання.   Це 

пояснюється тим, що накопичення інформації, особливо на початкових 

етапах виконання проекту з бенчмаркінгу є різною, а тому самі проекти є 

спрямованими на різні пріоритети розвитку підприємства. Не зважаючи на 

подібність двох бенчмаркінгових проектів, група спеціалістів з їх виконання 

буде різною, а тому і підхід буде вже різним, що, в кінцевому результат, і 

впиватиме на різність результатів розвитку підприємств.   

Використання принципу гнучкості засвідчує те, що виконання плану з 

бенчмаркінгу неможливе без виконання етапів його реалізації з одночасним  

дослідження та аналізом змін та тенденцій розвитку зовнішнього бізнес-

оточення аграрного підприємства. На основі цього підприємство має 

використовувати інструменти завчасного реагування на ринкові зміни та 

запроваджувати відповідні адаптаційні інструменти. За таких обставин 

існуючий та запланований проекти бенчмаркінгу безумовно будуть між 

собою мати певні відмінності, проте це лише сприятиме отримання 

Відповідного ефекту від його використання.   

Використання принципу спрямованості на результат необхідне для 

того, щоб  аграрне підприємство одержало ефекти від використання 

інструментів бенчмаркінгу в своїй діяльності. Такі результати здатні 

відображати як економічні, так і соціальні ефекти, але в будь-якому випадку 

забезпечуватимуть процес формування нових довгострокових переваг 

аграрного підприємства. Більш того, введення технології бенчмаркінгу в 
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діяльність аграрного підприємства вимагає запровадження ресурсів 

фінансового, матеріального та кадрового забезпечення. Отже, до початку 

ухвалення вироку щодо необхідності та доцільності використання в 

діяльності аграрного підприємства інструментів  бенчмаркінгу доцільно 

підвести планові витрати, а також підрахувати очікувані результати  від 

використання бенчмаркінгу на основі чого ввести за необхідності відповідні 

корегування з метою забезпечення постійної доцільності та вигідності 

використання бенчмаркінгу в діяльності аграрного підприємства.  

Використання принципу системності говорить про те, що здійснення 

плану з бенчмаркінгу на аграрному підприємстві це досить унікальний за 

суттю та к системою етапів план. За умови виконання плану з бенчмаркінгу, 

який буде стосуватися тільки одного напрямку використання, наслідки його 

впровадження відбиватимуться на всіх видах діяльності підприємства. 

Іншими словами, наслідки використання бенчмаркінгу в діяльності аграрного 

підприємства провокують трансформації в усіх його  сферах виробництва.  

Слід відмітити, що  технологія використання бенчмаркінгу в діяльності 

підприємства передбачає вирішення комплексу важливих проблем, а саме: 

від  господарської поведінки підприємства до розробки стратегічних планів 

його розвитку, що враховує  й політику управління, відповідності споживчим 

вимогам до кінцевих результатів діяльності, через що цей інструмент 

застосовують для вирішення безлічі питань різнопланового, що підкреслює 

його універсальність.    

За умови використання бенчмаркінгу доцільно застосовувати різні його 

види, цей факт підтверджує необхідність одночасного застосування 

внутрішнього та зовнішнього бенчмаркінгу. Таке поєднання видів 

бенчмаркінгу значно полегшує накопичення інформаційних даних, однак  

такі інновації для розвитку підприємства не носитимуть радикального 

характеру. Поряд з цим, безупинне зіставлення  показників розвитку 

структурних підрозділів підприємства згодом трансформуються з плану 
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покращення в звичайне суперництво. За умови використання тільки 

зовнішнього бенчмаркінгу не завжди прослідковується необхідність 

реалізації плану покращення діяльності підприємства, через що і виникає 

необхідність у поєднанні цих двох видів бенчмаркінгу, а саме внутрішнього 

та зовнішнього. 

Слід звернути увагу на те, що бенчмаркінг це доволі тривалий за часом 

процес, який здійснюється на потайній та безупинній основі, ціллю якого 

виступає саме удосконалення роботи аграрного підприємства за напрямками 

виробництва сільськогосподарської продукції.  Більш того, нерідко та 

обґрунтований проект з удосконалення виробничих процесів аграрного 

підприємства, що на перший погляд вважається бездоганним, виявляється 

згодом нездійсненим для підприємства через нестачу працівників, які здатні 

використовувати досвід еталону, відсутність необхідних ресурсів, відсутність 

комунікаційних супроводів із зацікавленими сторонами, не сприймання з 

боку працівників тощо, що  досить притаманним для вітчизняних аграрних 

підприємств, що сьогодні знаходяться в доволі складних умовах розвитку. 

Тому такий стан може лише підтвердити недоцільність використання 

інструментів бенчмаркінгу в діяльності аграрних підприємств, що 

вимагатиме залучення додаткових фінансових вкладень. Це вимагає 

підтвердження необхідності використання бенчмаркінгу в діяльності 

аграрних підприємств, про що свідчить принцип універсальності.  

Використання принципу прозорості свідчить про те, що збір 

необхідних даних має відбуватися на засадах законності. Поряд з цим, обмін 

інформації має відбуватися лише за згодою сторін бенчмаркінгу, за для 

уникнення розкриття комерційної таємниці. За умови, коли один із партнерів 

бенчмаркінгу  все ж згоден ділитися інформацією, її не слід розголошувати 

третім особам, в іншому випадку, підприємство зарекомендує себе як 

ненадійний партнер, що ускладнить в подальшому реалізацію проекту 

бенчмаркінгу. 
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Нарощення підприємством стійких довгострокових конкурентних 

переваг та зміцнення ринкових позицій можливе лише за умови постійного 

процесу бенчмаркінгу, адже одноразове використання інформації дуже 

швидко втратить своєї цінності і не буде мати позитивного результату для 

розвитку підприємства на довгострокову перспективу.  

Суть розкритих принципів використання бенчмаркінгу в діяльності 

аграрного підприємства наведемо за таблицею 2.12, що сприятиме 

усвідомленню вагомих аспектів  при розробці плану з покращення 

виробничого процесу підприємства та попередженню виникненню помилок в 

процесі його виконання. 

Таблиця 2.12 

Сутність принципів бенчмаркінгу аграрних підприємств 

Принципи Сутність 

1 2 

Цілеспрямованість Використання бенчмаркінгу в діяльності підприємства 

вимагає визначення його мети з метою уникнення 

недоцільного використання ресурсів підприємства. 

Інформаційне 

оновлення 

Підприємство, що вирішило використовувати 

бенчмаркінг в своїй діяльності має накопичувати 

інформацію на постійній основі, що згодом буде 

платформою для генерування  нових ідей у напрямку 

створення нових довгострокових конкурентних переваг і 

зміцнення ринкових позицій. 

Підготовчий 

процес 

Використання бенчмаркінгу в діяльності підприємства 

необхідно заздалегідь провести відповідну роботу щодо 

етапів його виконання з метою скорочення часу його 

впровадження, зменшення витрат, запобігання відхилень 

між запланованими та реальними діями.  

Поетапність 

впровадження 

Використання бенчмаркінгу в діяльності підприємства 

передбачає виконання послідовних етапів адекватно до 

алгоритму його реалізації за для досягнення поставлених 

цілей.  

Інноваційність Використання бенчмаркінгу сприятиме досягненню 

рівня розвитку світових лідерів.  

Гнучкість Виконання плану покращення діяльності підприємства, 

що передбачено бенчмаркінгом, передбачає не тільки 

своєчасне виконання етапів його реалізації, а й  
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Продовження таблиці 2.12 

1 2 

 адаптацію до трансформацій зовнішнього бізнес-

оточення, що сприятиме досягненню ефекту 

бенчмаркінгу. 

Унікальність Ніколи два бенчмаркінгових проекти, навіть якщо їх 

здійснюють на 

подібних підприємствах чи на одному й тому самому 

підприємстві, але 

в різних підрозділах, не будуть подібними завдяки 

різним вихідним 

даним, різним проектам удосконалення та різним 

виконавцям 

Спрямованість на 

результат 

Використання бенчмаркінгу в діяльності підприємства 

потребує значних фінансових вкладень, а тому 

реалізація плану бенчмаркінгу має бути орієнтована на 

одержання відповідного результату. 

Системність Використання бенчмаркінгу в діяльності підприємства 

це доволі  специфічний за своєю суттю процес, який 

відбивається на результатах розвитку всіх підрозділів  

підприємства. 

Універсальність 

використання 

Враховую різну функціональну значимість бенчмаркінгу 

він може бути використаний для вирішення різних 

проблем розвитку підприємства.  

Прозорість Накопичення та збір інформації для використання 

бенчмаркінгу в діяльності підприємства має відбуватися 

за узгодженістю сторін. Усю інформацію для 

бенчмаркінгу необхідно отримувати легально. 

Більш того,отримана інформація не може бути 

розголошена третім особам.   
Джерело: систематизовано та уточнено автором 

 

Отже, імплементування принципів бенчмаркінгу аграрними 

підприємствами у свою власну бізнес-діяльність  сприятиме максимальному 

покращенню результатів їх функціонування, що, в свою, чергу, забезпечить 

нарощення ними стійких конкурентних переваг та зміцнення ринкових 

позицій. 

 

 

 



136 

Висновки до розділу 2 

 

1. Аналіз сучасного стану аграрних підприємств України свідчить про 

позитивну тенденцію зростання ресурсного забезпечення їх функціонування. 

Винятком є забезпечення трудовими ресурсами та іноземними інвестиціями. 

Прослідковується певне зниження цих показників. 

Кількісно серед сільськогосподарських підприємств переважають 

суб’єкти, що відносяться до малих організаційно-правових формам 

господарювання, зокрема фермерських господарств (у 2018 році їх кількість 

становила 33164 одиниці або 74,3 % від загальної кількості підприємств 

галузі), для яких характерна відносно   вузька спеціалізація виробництва. 

Разом з тим основними землекористувачами є великі підприємства, часто 

організаційно об’єднані в агрохолдинги, кількість і земельний банк яких 

постійно зростає. 

2. Структура виробництва сільськогосподарської продукції 

представлена переважно рослинницькою, а саме продукцією вирощування 

зернових і технічних культур. Зокрема, питома вага в загальній вартості 

виробленої сільськогосподарської продукції (в постійних цінах 2010 року) у 

2017 році  становила: насіння соняшнику – 23,6 %, пшениці – 19,1 %, 

кукурудза на зерно – 19,1 %. Така ситуація пов’язана із 

експортоорієнтованістю аграрного виробництва, що й визначає напрями 

спеціалізації переважної більшості сільськогосподарських товаровиробників.  

3. За останні роки простежується незначне зниження рентабельності 

виробництва сільськогосподарської продукції (з 26,3 % у 2014 році до 22,1% 

у 2018 році), проте рівень економічної ефективності діяльності аграрних 

підприємств порівняно з  підприємствами інших галузей залишається доволі 

високим. Загалом рентабельною була діяльність усіх основних організаційно-

правових форм сільськогосподарських товаровиробників, серед яких 

виділялися відносно низькими показниками функціонування державні 

підприємства.  
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4. Задля посилення конкурентоспроможності України на світових 

ринках аграрної продукції, що в першу чергу залежить від рівня інноваційної 

активності її виробників, виникає необхідність використання бенчмаркінгу в 

діяльності аграрних підприємств як інноваційного інструменту управління. 

Бенчмаркінг дасть можливість, вивчаючи досвід підприємств-лідерів галузі, 

прискорити процеси впровадження інноваційних технологій, методів 

управління, не очікуючи державної фінансової підтримки та зацікавленості з 

боку зовнішніх інвесторів.  

З метою дослідження особливостей використання бенчмаркінгу в 

діяльності вітчизняних аграрних підприємств автором у 2018 році методом 

анкетування було опитано 72 представники 50 аграрних підприємств 

Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Респондентами було 

обрано менеджерів і спеціалістів аграрних підприємств, які вирішують 

питання маркетингу, управління, організації виробничого процесу тощо.  

За результатами проведеного опитування ідентифіковано низку 

проблем, які стримують процес використання бенчмаркінгу в діяльності 

аграрних підприємств. Найсуттєвішими серед проблем використання 

бенчмаркінгу в діяльності аграрних підприємств виявлено: прагнення 

власників аграрних підприємств не розголошувати інформацію щодо 

показників розвитку власної діяльності; відсутність кваліфікованих 

працівників, які б могли імплементувати досвід передових підприємств у 

практику розвитку їхнього господарства; відсутність необхідних даних для 

порівняння; витратність проведення процесу порівняння базового 

підприємства з еталоном; низьку обізнаність керівників щодо понятійного 

апарату; відсутність лідерів для порівняння. 

Слід відмітити, що на багатьох аграрних підприємствах, 

використовуючи    бенчмаркінг, некоректно усвідомлюють його призначення, 

а тому відносять його до інших інструментів управління. Більшість 

респондентів вважають, що очікуваними результатами від використання 

бенчмаркінгу в діяльності аграрних підприємств можуть бути насамперед: 



138 

підвищення якості працівників управлінської ланки, зростання обсягів 

виробництва продукції; скорочення розриву між підприємством та еталоном 

тощо. 

5. Стійкі довгострокові конкурентні переваги при бенчмаркінгу 

створюються  на основі здійснення безупинного процесу вивчення досвіду 

розвитку підприємств-лідерів галузі та адаптації його до власної діяльності 

аграрних підприємств. У цьому напрямку обґрунтовані ключові принципи  

використання бенчмаркінгу в діяльності аграрних підприємств, застосування 

яких спрямоване на забезпечення процесу удосконалення їх діяльності. До 

них віднесено: цілеспрямованість, інформаційне оновлення, підготовчий 

процес, поетапність впровадження, інноваційність, гнучкість, спрямованість 

на результат, системність, універсальність використання, прозорість. 

Використання бенчмаркінгу в діяльності аграрних підприємств на 

основі вищезазначених принципів сприятиме максимальному покращенню 

результатів функціонування відповідних суб’єктів за рахунок зменшення 

витрат, підвищення продуктивності праці, оптимізації стратегічних напрямів 

діяльності підприємства, що особливо важливо для всієї 

сільськогосподарської галузі та національної економіки загалом. 

 

Основні положення даного розділу викладено в публікаціях: [15; 17; 97; 

98; 193]. 
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РОЗДІЛ 3 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ВИКОРИСТАННЯ 

БЕНЧМАРКІНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ  

 

3.1. Формування стратегії розвиту аграрних підприємств на основі 

використання бенчмаркінгу 

 

Сьогодні використання бенчмаркінгу в діяльності аграрних 

підприємств орієнтоване на отримання цінної інформації щодо практичного 

досвіду більш успішних лідерів даної галузі, імплементація якого у власну 

бізнес-стратегію сприятиме одержанню ефекту у вигляді нарощення 

можливостей одержання максимальних результатів від здійснення діяльності, 

що безпосередньо пов’язано з нарощенням стійких конкурентних переваг 

підприємства на довгострокову перспективу. 

Головним пріоритетом розвитку національної економіки є 

забезпечення економічного зростання всіх секторів, що вливатиме на 

нарощення обсягів валового внутрішнього продукту та сприятиме 

вирішенню низки соціально-економічних проблем українського суспільства., 

Безумовно, що вирішення означеної низки проблем частково залежить від 

впровадження інноваційних технологій управління на підприємства, до яких 

і відноситься бенчмаркінг. Більш того, результативність функціонування 

підприємницького сектору залежить від постійного покращення процесу 

ведення виробничої діяльності шляхом пристосування до постійних 

ринкових трансформацій. Такий підхід супроводжуватиметься інноваційним 

підходом, адже саме процес управління визначає напрямки та стратегію 

розвитку підприємства. Такий інноваційний управлінський процес вимагає 

від працівників управлінської ланки відповідних компетенцій, знань, 

абстрактної праці, симбіоз не поєднання яких сприятиме створенню 

необхідної платформи для ефективної реалізації економічного потенціалу 

підприємства [100, с. 194–215]. 
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Проведений аналіз у напрямку сучасного стану функціонування 

аграрного сектору національної економіки та оцінка особливостей 

використання бенчмаркінгу в практиці вітчизняних аграрних підприємств 

продемонстрували той факто, що українські аграрії  ще не усвідомили 

переваги використання бенчмаркінгу в своїй діяльності. Разом з цим, не 

зважаючи на це, все ж таки аграрна продукція України займає доволі високі 

позиції в аграрному експорті, зокрема зернової продукції. Втім, втримання 

таких позицій на світовому ринку аграрної продукції можливо лише за умови 

постійного впровадження інноваційних технологій управління виробничою 

діяльністю аграрних підприємств. В цьому контексті доволі слушним є 

зауваження О.В. Ольшанською та Л.М. Яцун, які наголошують на тому, що 

стратегічний розвиток вітчизняної економіки, успішність завершення її 

інтеграційних процесів в європейську спільноту неможливе без постійного 

нарощення конкурентних переваг [120, с. 213]. 

Наразі, все ж існує безліч проблем у напрямку використання 

бенчмаркінгу в діяльності вітчизняних аграрних підприємств, що стримує 

можливості нарощення ними економічного потенціалу через відсутність 

необхідної інформаційної платформи, існуючої практики дослідження 

досвіду функціонування більш успішних підприємств галузі  [91, с. 22].  

Покращення стану розвитку вітчизняних підприємств 

сільськогосподарської галузі неможливе без посилення заходів, напрямків та 

важелів  активізації застосування  бенчмаркінгу в діяльності аграрних 

підприємств, які необхідно виділити за такими системами: 1) 

внутрішньосистемні – сукупність принципів, використання яких в діяльності 

аграрних підприємств сприятиме підвищенню рівня обізнаності керівників і 

менеджерів щодо переваг застосування бенчмаркінгу; 2) макросистемні – 

сукупність напрямків, що поєднують аграрні підприємства в проведенні 

спільних проектів з покращення результатів діяльності виробників 

сільськогосподарської продукції у використанні бенчмаркінгу (рис. 3.1). 
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ЗАХОДИ 

активізації 

використання 

аграрного 

бенчмаркінгу

внутрішньосистемні

макросистемні

Формування стратегії розвитку 

підприємства на основі використання 

результатів  бенчмаркінгу

Створення ефективної системи збору, 

систематизації та аналізу управлінської 

інформації

Створення при необхідності відповідних 

структурних підрозділів

Формування системи моніторингу роботи 

підприємств-конкурентів 

Об’єднання з іншими підприємства для 

проведення спільних досліджень на 

основі використання бенчмаркінгу 

Залучення працівників з відповідною 

кваліфікацією

 для реалізації методики бенчмаркінгу

Формування інформаційних платформ популяризації 

бенчмаркінгу на офіційному сайті Міністерства 

економіки, торгівлі та сільського господарства України

Сприяння створенню асоціацій бенчмаркінгу в Україні 

Поступова інтеграція асоціацій, об’єднань підприємців, 

що використовують бенчмаркінг до глобальних мереж 

бенчмаркінгу

Створити фонд фінансування досліджень на основі 

бенчмаркінгу з подальшим розповсюдженням 

інформації серед сільськогосподарських підприємств

Створити інформаційну платформу для ознайомлення 

аграріїв з основними заходами у даній сфері: 

конференції, семінари, тренінги, лекції

Залучати асоціації аграрного бізнесу до популяризації 

бенчмаркінгу серед їх учасників

Провести комплексне дослідження сучасних тенденцій 

використання бенчмаркінгу в Україні, в т.ч у галузі 

сільського господарства 
 

Рис. 3.1. Заходи активізації використання бенчмаркінгу аграрними підприємствами України 

Складено автором на основі джерел: [91; 119] 
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Відповідно, до найвагоміших, як на наш погляд, серед сукупності 

наведених векторів використання бенчмаркінгу в діяльності вітчизняних 

аграрних підприємств слід віднести такі як: постійне підвищення якості 

управлінського персоналу; створення інфраструктури розвитку бенчмаркінгу 

в аграрному секторі; інформаційної платформи бенчмаркінгу; налагодження  

та посилення партнерських відносин із світовими компаніями з метою 

дослідження та вивчення їх досвіду розвитку; поглиблення співпраці з 

міжнародними організаціями. 

Дійсно, не можна досягти успіхів у використанні бенчмаркінгу в 

діяльності аграрних підприємств без забезпечення підприємств фахівцями з 

цієї області знань, насамперед висококваліфікованими спеціалістами з питань 

менеджменту. Більш того враховуючи той акт, що використання 

бенчмаркінгу це взагалі доволі фінансово витратний процес, то тут виникає 

необхідність у вливанні іноземних інвестицій в розвиток аграрного сектору 

національної економіки.  

Поряд з цим, використання бенчмаркінгу в діяльності вітчизняних 

аграрних підприємств вимагає не лише відповідних якісних критеріїв від 

менеджерів підприємств, такими компетенція ми мають володіти й інші 

працівники. В першу чергу, це обумовлено тими обставинами, отриману 

інформацію щодо досвіду функціонування більш успішних підприємств 

галузі ще потрібно адаптувати до власної бізнес-діяльносі. А це неможливо 

без досвідчених і компетентних фахівців, оскільки без вірно обраної стратегії 

розвитку підприємства, реалізація якої буде опиратися на правильні методи, 

важелі та інструменти,   досягнення поставлених цілей розвитку 

підприємства стає просто неможливим. В цьому ракурсі цілком підтримуємо 

твердження Н.А. Славіної та О.С. Лаврук, за яким саме використання 

бенчмаркінгу стає підґрунтям для накопичення підприємством особливостей 

розвитку підприємств-лідерів, не витрачаючи сили на пошук чогось нового  

[147, с. 231]. 
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Одним із конститутивних моментів активізації застосування принципів 

бенчмаркінгу в діяльності вітчизняних аграрних підприємств виступає  

створення консалтингових центрів з надання відповідної інформації щодо 

бенчмаркінгу. Ці консалтингові центри виконують важливу роль у наданні 

необхідної інформації щодо особливостей використання підприємствами 

такого інноваційного інструменту управління та створювати можливості для 

проведення досліджень з даного напряму на більш якісному рівні.  

Проводячи відповідне узагальнення досліджень, слід відмітити, що 

використання бенчмаркінгу в діяльності вітчизняних аграрних підприємств 

передбачає наступне. 

1. Передавання повноважень щодо проведення відповідних 

дослідницьких заходів з бенчмаркінгу компетентному працівнику 

підприємства. За таких обставин обраний працівник має бути обізнаним у 

напрямку особливостей організаційно-економічного механізму використання 

бенчмаркінгу, послідовності виконання етапів його використання, володіти 

методикою його проведення, передбачати всі недоліки та переваги від 

використання бенчмаркінгу в діяльності підприємства.  

2. За необхідності у разі великого масштабу проведених заходів з 

використання бенчмаркінгу в діяльності аграрного підприємства слід 

створити відповідну службу з бенчмаркінгу. Проте, слід зазначити, що це в 

змозі собі дозволити лише великі аграрні підприємства, оскільки це вимагає 

значних капітальних вкладень. Тому це більше стосується саме тих аграрних 

підприємств, які спеціалізуються на виробництві різної аграрної продукції, а 

тому є зацікавленими в активізації своїх інноваційних можливостей на 

постійній основі. За таких обставин на таку бенчмаркінгову службу мають 

бути покладені завдання постійного пошуку інноваційних технологій 

організації виробничого процесу з різними виробничими напрямами. 

Успішне виконання таких завдань вимагає постійне підвищення рівня 

кваліфікацію працівників, бо саме від рівня їх компетентності залежатиме 

успіх реалізації бенчмаркінгового проекту.  
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3. Застосування консалтингових послуг з питань бенчмаркінгу, які 

дійсно володіють необхідною інформацією щодо особливостей використання 

бенчмаркінгу в діяльності аграрних підприємств, враховуючи специфіку 

розвитку сільськогосподарської галузі. Зазвичай, персонал таких 

консалтингових центрів  постійно підвищують свій кваліфікаційний рівень, 

відвідують спеціалізовані тренінги, опрацьовують наукові публікації, тим 

самим нарощуючи свої компетентності. Користування послугами таких 

консалтингових центрів дає можливість аграрним підприємствам зекономити 

власний час, сили та ресурси на пошук необхідної інформації щодо практики 

розвитку більш успішних підприємств галузі. Єдиним недоліком цих послуг 

є їх високо платність, що унеможливлює проведення постійного 

бенчмаркінгового дослідження, як того вимагає ця технологія управління.   

Створення відповідної інфраструктури бенчмаркінгу в аграрному 

секторі є основою активізації процесу його використання в діяльності 

вітчизняних аграрних підприємств. За таких обставин інфраструктура 

бенчмаркінгу в аграрній сфері буде представлена сукупністю  професійних 

центрів, інформаційної бази, клубних закладів  менеджерів з аграрних 

питань. Така інфраструктура створюватиметься синхронно із зростанням 

попиту на відповідні послуги з боку аграрних підприємств.  

Вперше в межах Україні проект «Бенчмаркінг-2000» був активований  

компанією Business Solution, який має розвиток і на сьогодні. Головний задум 

створення проекту був сконцентрований на поєднанні підприємств-

партнерів, що прагнуть обмінятися досвідом ведення власної бізнес-

діяльності, отримати необхідну інформацію, яку згодом втілити в свою 

прокатку ведення діяльності.  Начало проекту було покладено на 

застосування методу опитування на основі розробки анкету, питання якої 

налічувало 160 питань відкритого та закритого характеру. На початку до 

проекту було запроваджено 300 підприємств,  з яких участь прийняло лише  

100. При цьому опрацьовано було менше, ніж 100 анкет через надання 

респондентами неправдивої інформації [7]. 
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Звертаючи увагу на те, що еволюційне походження бенчмаркінгу як 

інноваційного інструменту управління діяльністю підприємства має іноземне 

походження, саме компанії інших країн на сьогодні використовують цей 

інструмент в своїй діяльності дуже активно, а тому і світового досвіду в 

цьому напрямку накопичено порівняно більше. Це говорить про те, що 

налагодження партнерських відносин бенчмаркінгу саме із зарубіжними 

компаніями сільськогосподарської галузі буде найбільш ефективним і 

результативним для розвитку вітчизняних аграрних підприємств в напрямку 

покращення результатів їх функціонування. Таке партнерство можливе на 

платформі дистанційного спілкування, проведення конференцій, тренінгів 

тощо.  

Наразі вже застосовується в широких масштабах практика 

партнерського бенчмаркінгу між світовими компаніями за для підвищення 

рівня їх конкурентоспроможності а світових ринках. Кількість партнерв 

інколи сягає понад декілька тисяч учасників. За приклад можна взяти Так, 

Всесвітня організацію бенчмаркінгу (Global Benchmarking Network (GBN). 

Розвиток такого об’єднання забезпечується відповідними інформаційними 

центрами, що проводять опитування, тестування респондентів понад країн 

світу. Проте, слід зазначити, що найбільшої популярності бенчмаркінг набув 

саме в США та Японії. Втім в цих країнах бенчмаркінг використовується з 

певними відмінностями. Так, США не дозволене копіювання конкурентних 

переваг ораного за еталон підприємства. Тому тут бенчмаркінг 

використовують як інструмент застосування методів еталону що дає 

можливість компаніям цієї країни не кривдити свій імідж. На переконання 

експертів Американського фонду (American Quality Foundation) більше як 

30% американських конгломератів постійно використовуються в своїй 

діяльність інструменти бенчмаркінгу. Також таку політику використання 

бенчмаркінгу можна зустріти й в багатьох європейських країнах [187, с. 140-

141].  
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Не менш вагомості набули й традиційні зустрічі агровиробників,  на 

яких вони діляться накопиченим досвідом щодо ведення власного аграрного 

бізнесу. Таке ставлення стає одним із факторів економічного зростання всієї 

сільськогосподарської галузі, що поступово може й позначитися на  

посиленні бажання з боку аграрних виробників використовувати бенчмаркінг 

в своїй власній діяльності. Яскравими прикладами проведення таких 

зустрічей є «Дні поля», яку організувала  компанія «Кернел» в 2019 році за 

допомогою використання  власних науково-дослідних центрів у селах 

Сахнівці (Хмельницька область), Чорна Кам’янка (Черкаська область) та 

селищі міського типу Варва (Чернігівська область). Захід було проведено в 

контексті програми Open Agribusiness, основною метою заснування якої було 

забезпечення взаємовигідних партнерських відносин між виробниками 

сільськогосподарської продукції. До участі в цій програмі було залучено 

більше як 500 представників аграрних підприємств, загальна площа 

сільськогосподарських угідь яких становила 1,4 млн. гектарів. Специфічність 

кернелівського формату зустрічі на відміну від класичних полягає в забороні 

використання маркетингових стратегій, рекламування конкретних 

сільськогосподарських об’єктів. Позитивним результатом є те, що 

агровиробники ознайомилися з досвідом команди Агробізнесу щодо 

особливостей імплементування розроблених ними ж технологій [128]. Більш 

того, компанія на цьому не зупинилася, а вирішила надавати в подальшому 

допомогу партнерам у вирішенні важливих питань щодо побудови успішного 

аграрного бізнесу. Роман Горбань, що виконує функції менеджер проекту 

«Open Agribusiness» відмітив, що «…настав час ділитися знаннями з різними 

категоріями виробників, аби загальний урожай України швидше наблизився 

до заявлених 100 млн. т. щороку» [128]. 

Одним із головних та вирішальних моментів у посиленні процесу 

впровадження бенчмаркінгу в сільськогосподарську галузь є створення 

відповідної інформаційної платформи, адже  бенчмаркінг як інноваційний 

метод ведення бізнесу ґрунтується на опрацюванні необхідної інформації 
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різного характеру використання. Саме тому функціонування інформаційних 

служб з питань бенчмаркінгу та особливостей його використання в діяльності 

підприємства – це одна із основних ключових реалізації бенчмаркінгового 

проекту. Спочатку необхідно провести всебічний, ґрунтовний аналіз та 

моніторинг поточного стану функціонування аграрного підприємства з 

метою ідентифікування вузьких місць в його виробничому процесі та 

співставити свої результати з показниками еталону.  Цими питаннями мають 

займатися кваліфіковані фахівці, які утворюватимуть відповідну 

інформаційну службу підприємства, чисельність яких залежатиме від 

напрямків спеціалізації аграрного підприємства та масштабів його 

виробництва.  Отримані під час збору дані в подальшому опрацьовуються.  

Накопичення та обробка відповідної бенчмаркінгової інформації має 

відбуватися на основі використання наступної низки загальноприйнятих 

принципів:  

1) уніфікованість та спів ставність, використання якого передбачає те, 

що обробка отриманих інформаційних даних має  проводитися  на основі 

використання системи визначених заздалегідь критеріїв; 

2) достовірність та правдивість, використання кого передбачає те, що 

одержана під час проведення аналізу інформація має носити лише правдивий 

характер, не бути викривленою чи надуманою з метою запобігання 

одержання некорисної в подальшому інформації;  

3) систематичність, використання якого передбачає те, що  інформація  

є доволі громіздкою, а тому має бути згрупованою за відповідними 

ознаковими групами;  

4) доступність, використання якого передбачає те, що всі 

використовуємі для підприємства методи бенчмаркінгу мають бути 

простими у використанні; 

5) завчасність, використання якого передбачає те, що інформація, що є 

використаною в діяльності підприємства в потрібний час вже стає 

недоцільною, відповідно втрачає свою суттєвість для розвитку підприємства;  
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6) актуальність, використання якого полягає в тому,  що одержувана в 

процес проведення аналізу інформація має відповідати стану розвитку 

підприємства на певний час, а тому обґрунтовані заходи щодо покращення 

діяльності підприємства доцільно розробити таким чином, реалізація яких 

забезпечуватиме досягнення того ефекту, який прагне отримати 

підприємство від здійснення своєї діяльності. Нерозумним є розробка і 

впровадження заходів на основі використання інформації, яка вже 

використовувалася підприємством раніше та не принесла очікуваних 

результатів від її використання.  

Таким чином, робота бенчмаркінгової служби підприємства має бути 

спрямована на накопичення, опрацювання та систематизування необхідної 

інформації щодо кращих практик функціонування обраного за лідера 

підприємства з метою подальшої її імплементації в діяльність аграрного 

підприємства. Після здійснення службою бенчмаркінгу  відповідної роботи 

працівниками підприємства, що виконують функції менеджменту, необхідно 

бути підготовлено відповідний звіт, що включатиме обґрунтування 

одержаних даних на основі дотримання таких умов, як: 1) постійна 

відповідність проведення етапів опрацювання необхідної інформації з її 

подальшим накопиченням; 2) проведення постійного звіряння отриманої 

інформації, одержаної з зовнішніх джерел; 3) опрацювання сукупності 

критеріїв, що будуть постійно використовуватимуться  з метою порівняння 

існуючих даних підприємства з показниками обраного еталону; 4) постійне 

дотримання часових критеріїв при проведенні аналізу з метою забезпечення 

результативного співставлення результатів розвитку підприємств 

бенчмаркінгу; 5) постійне дотримання вимог об’єктивності з метою 

запобігання використання недостовірної інформації; 6) постійне накопичення 

аналітична даних, що відображатимуться у звітних формах, саме в такому 

обсязі, що не буде перебільшений і не перевантажений аналізованими 

даними.  
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При розробці стратегії розвитку аграрного підприємства слід 

використовувати системний підхід, який ґрунтувався би на єдності, 

цілісності і взаємозв'язку довгострокового, середньострокового і 

короткострокового видів планування. Іншими словами цей підхід 

ґрунтується на ієрархічній трансформації планів – стратегічних – у тактичні, 

тактичних – у оперативні. 

Використання бенчмаркінгу в діяльності аграрного підприємства 

сприятиме розв’язанню багатьох поточних питань. Проте цей процес 

передбачає виконання наступних послідовних етапів (рис. 3.2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Алгоритм прийняття та реалізації оперативного плану 

здійснення діяльності аграрного підприємства на основі бенчмаркінгу  

Джерело: розробка автора 

 

1. Аналіз діяльності аграрного підприємства та виявлення «вузьких 

місць». Цей етап передбачає проведення оцінювання вже напрацьованої 

схеми розвитку підприємства, ефективності здійснення діяльності, а також 

Аналіз діяльності аграрного підприємства та виявлення «вузьких місць» 

Пошук еталона з метою усунення «вузьких місць» 

Вибір еталона з метою порівняння 

Обробка інформації, одержаної від еталона, та прийняття рішень щодо її 

впровадження в план здійснення діяльності 

Пристосування досвіду еталона з бенчмаркінгу 

Реалізація плану здійснення діяльності 

Підведення результатів щодо усунення «вузьких місць» в діяльності 

аграрного підприємства 
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окреслюють поетапність реалізації поточних та стратегічних пріоритетів, 

наслідком чого ідентифікуються «вузькі місця» у виробничому процесі та 

причини недотримання запланованих результатів розвитку.  

2. Пошук еталона з метою усунення «вузьких місць». Цей етап 

передбачає одержання та накопичення інформації, проведення нарад серед 

спеціалістів управлінської ланки підприємства, опрацювання звітів з 

розвитку підприємства,  проведення науково-практичних конференцій, обмін 

інформацією щодо практики розвитку інших підприємств, проведення 

зустрічних нарад та обговорення нагромадженого досвіду, відвідування 

інших підприємств, підготовка та публікація наукових збірників, розробка та 

впровадження спеціалізованих сайтів, подання службами статистики 

відповідної звітності, проведення аутсорсінгу, залучення експертів з питань  

аналізу діяльності та інше. 

3. Вибір еталона з метою порівняння. Цей етап передбачає проведення 

ґрунтовного аналізу щодо роботи кожного структурного підрозділу 

підприємства за умови зміни напрямків розвитку аграрного підприємства. 

Вважаємо, що вибір еталону з метою проведення порівняння не за 

напрямками розвитку аграрного підприємства при обґрунтуванні та 

ухвалення тактичних рішень є нерозумним та недоцільним, оскільки це 

пов’язано з великовитратністю, хоча сам процес є доволі простим.   

Утім це зовсім не означає, що застосування зовнішнього бенчмаркінгу 

є недоцільним і невиправданим, адже він використовується в доволі 

унікальних випадках. 

Слід відмітити, що пошук та обирання еталону ґрунтується на 

критеріях його діяльності, іншими словами, за приклад буле обрано то 

підприємство, що застосовує  принципово відмінну стратегію розвитку, 

реалізація якої забезпечує досягнення максимально можливих результатів 

діяльності. В цьому випадку слід аналізувати розвиток іноземних аграрних 

підприємств, вивчати специфіку їх розвитку, що наразі для вітчизняних 

підприємств сільськогосподарської галузі є вкрай актуальним.  
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4. Обробка інформації, одержаної від еталона, та прийняття рішень 

щодо її впровадження в план здійснення діяльності. На цьому етапі 

керівництво аграрного підприємства має бути готовим до того що 

накопичення інформація щодо розвитку еталону може бути неприйнятною 

для специфіки здійснення власного бізнесу через існуючі обмеження різного 

характеру. 

5. Пристосування досвіду еталона з бенчмаркінгу. За умови ухвалення 

рішення щодо використання досвіду іншого підприємства до власної бізнес-

стратегії слід визначити коло виконавців, означити часові критерії реалізації 

бенчмаркінгу  і на цій основі здійснити процес удосконалення діяльності 

підприємства.   

6. Підведення результатів щодо усунення «вузьких місць» в діяльності 

аграрного підприємства. Цей етап передбачає створення на базі здійснення 

діагностики реалізації стратегії та проведення оцінки її результатів 

інформаційної платформи за для підведення висновків щодо покращення 

діяльності аграрного підприємства. Існують ситуації одержання від 

використання бенчмаркінгу в діяльності підприємства, тому це вимагає 

проведення ще одної оцінки наявної практики розвитку аграрного 

підприємства. 

Розглянутий алгоритм етапності використання бенчмаркінгу можуть 

використовувати аграрні підприємства середньої та великої організаційно-

правової форми господарювання, але слід знати,  що внутрішній бенчмаркінг 

недоцільно використовувати на малих аграрних підприємствах, оскільки для 

цієї організаційно-правової форми не існує платформи для порівняння. В 

цьому випадку розумно застосовувати зовнішній бенчмаркінг, що передбачає 

отримання інформації від власників інших малих аграрних підприємств або 

при опрацювання наукових публікацій, рекламній продукції та інше.  

Застосування бенчмаркінгу в діяльності аграрних підприємств це 

безупинний процес, адже досягнення високої якості виробництва в умовах  

посилення наукового-технічного прогресу потребує постійного 
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удосконалення, що й визначає домінанти  методології технології 

бенчмаркінгу. Саме тому ті аграрні підприємства, які прагнуть підвищувати 

якість виробничого процесу та досягати максимально можливих результатів 

розвитку, мають застосовувати інструменти бенчмаркінгу на постійній основі 

та враховувати бенчмаркінгові домінанти у практиці розробки та реалізації 

власної бізнес-стратегії розвитку на перспективу.   

Слід відмітити, що тактичним рішенням у практиці розвитку аграрного 

підприємства відведено вагому роль, оскільки вони незначною мірою 

впливають на процес нарощення конкурентних переваг підприємства. Проте 

з метою посилення ринкових позицій аграрного підприємства  слід приймати 

відповідні стратегічні рішення. Звертаючи увагу на те, що керівники 

підприємств, а також управлінці ухвалюють не так багато стратегічних 

рішень,  ці рішення є найскладнішими в процесі їх обґрунтування та 

виконання. Враховуючи специфіку сільськогосподарської галузі для 

аграрних підприємств стратегічні рішення є досить актуальними та 

вимагають як і маркетингові розвідки щодо виконання різнопланових 

науково-дослідних і дослідно-конструкторських заходів. Проте ці заходи є 

досить затратними та довготерміновими, а тому випливають на 

результативність виконання стратегії розвитку. В цьому напрямку технологія 

бенчмаркінгу сприяє зменшенню витрат та одночасно сприяє підвищенню 

дієвості обґрунтування стратегічних рішень та успішності їх виконанню для 

аграрних підприємств (рис. 3.3). 

 Для розробки стратегії розвитку аграрних підприємств на основі 

використання бенчмаркінгу слід обґрунтовувати та впроваджувати низку 

правил та інструментів, а саме. 

1) Проводити діагностику внутрішнього бізнес-оточення 

підприємства у напрямку аналізу  техніко-технологічного процесу на основі 

чого визначати пріоритети розвитку. 

2)  Моніторити ринок аграрної продукції, на основі чого 

обґрунтовувати стратегічні межі розвитку, що спроможні на довготермінову 
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перспективу створити гнучкість та маневреність розвитку аграрного 

підприємства,  іншими словами зробити його спроможним швидко 

пристосовуватися до трансформаційних процесів ринку, правового поля, 

споживчих вимог, екологічних норм та інше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Алгоритм прийняття та реалізації стратегічного плану 

здійснення діяльності аграрного підприємства на основі бенчмаркінгу  

Джерело: розробка автора 

 

3) Підвищувати якість продукції, створювати період на органічне 

виробництво високоякісної аграрної продукції , що відповідати споживчим 

вимогам не лише внутрішнього ринку, а й відповідатиме вимогам 

європейських стандартів. 

Оцінка діючої стратегії розвитку аграрного підприємства 

Генерація ідей для покращення стратегії 
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Аналіз інформації з метою усунення стратегічних проблем 

Обґрунтування напрямків і способів покращення стратегії 

Реалізація стратегічного плану 

Контроль за результатами реалізації стратегічного плану 

Ні 

Так 
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4) забезпечити симетричність формування та використання ресурсних 

потоків за різними виробничими напрямками діяльності з метою максимізації 

результатів розвитку аграрного підприємства. 

5) підтримувати цільний супровід з різними видами ринків, що 

сприяють підтримці реалізації стратегії розвитку аграрного підприємства, 

нарощення ним стійких конкурентних переваг. 

Визначимо головні принципи розробки стратегії розвитку аграрних 

підприємств на основі використання бенчмаркінгу, що відрізнятиме її від 

особливостей поточного управління його діяльністю: 

1) кінцевим етапом процесу обґрунтування та формування стратегії є 

окреслення векторів, реалізація яких забезпечуватиме одержання 

максимального результату діяльності, нарощення стійких конкурентних 

переваг підприємства, напрацювання ним певного іміджу та авторитету  на 

ринку аграрної продукції; 

2) слід відмітити, що в процесі обґрунтування та формування стратегії 

розвитку аграрного підприємства ніколи не можна заздалегідь врахувати всю 

комбінацію можливостей, які виникають при виконанні якогось певного 

стратегічного напряму, а тому слід використовувати узагальнену 

інформацію, яка не містить точні дані про варіації реалізації, що спричинює 

зростання негативної дії факторів зовнішнього бізнес оточення, а тому 

обумовлює розробку низки стратегічних пріоритетів розвитку аграрного 

підприємства;  

3) суттєве употужнення синергічного та циклічного взаємозв’язку в 

процесі стратегічного управління, адже в процесі обґрунтування та розробки 

пріоритетів стратегічного розвитку безупинно повстають нові альтернативні 

варіації, добавляються правдиві інформаційні дані щодо будь-яких 

стратегічних обґрунтовувань, проводиться постійний вибір раціональних 

висновків, що піддає раніше обґрунтовані стратегічні пріоритети сумніву та 

подальшому опрацьовуванню.  Через це обґрунтування та розробка стратегії 

розвитку аграрного підприємства це безупинний процес, якому притаманні 
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корективи в напрямку впровадження уточнених даних про розвиток 

зовнішнього бізнес-оточення, що і окреслюють  стратегію розвитку 

підприємства. 

Беручи до уваги зміст та значення стратегії розвитку аграрного 

підприємства на основі використання бенчмаркінгу, виокреммо визначальні 

етапи її обґрунтування та розробки: 

1) діагностика внутрішнього та внутрішнього бізнес-оточення розвитку 

аграрного підприємства, на основі чого здійснюється обґрунтування  виду 

стратегічних пріоритетів розвитку, які є більш адаптованими до 

трансформаційних ринкових процесів; 

2) оцінка поточної діяльності аграрного підприємства, пошук еталонів 

бенчмаркінгу для розробки стратегічних пріоритетів, реалізація яких 

забезпечить нарощення підприємства стійких конкурентних переваг; 

3) обґрунтування найдієвіших способів, методів та заходів виконання 

розробленої стратегії розвитку аграрного підприємства на основі 

застосування технології бенчмаркінгу, що сприятиме употужненню 

стратегічних можливостей розвитку підприємства; 

4) обґрунтування та виконання стратегії розвитку аграрного 

підприємства з використанням технології бенчмаркінгу на основі постійного 

коригування напрямків реалізації. 

Таким чином, інноваційна модель розвитку аграрного підприємства 

ґрунтується на впровадженні процесу постійного  використання технології 

бенчмаркінгу як технології управління. Здійснення процесу бенчмаркінгу на 

початковому етапі обґрунтування та розробки стратегії розвитку 

підприємства сприяє підвищенню результативності управління реалізацією 

стратегії, що ґрунтуються на його специфіці використання, враховуючи 

пріоритети удосконалення методів організації виробничих процесів. Дані 

стратегічні напрями можуть бути різними за орієнтацію, а саме: модернізація 

технологічних процесів, придбання елітного посадкового матеріалу або 

племінних порід тварин; перехід на виробництво органічної аграрної 
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продукції;  посилення ринкових позицій тощо. Проте все це вимагає 

використання бенчмаркінгу в діяльності аграрного підприємства. 

Наведемо основні етапи реалізації стратегії розвитку аграрного 

підприємства на основі використання бенчмаркінгу, що передбачено 

відповідним алгоритмом с певною послідовністю виконання відповідних 

операцій (рис. 3.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Етапи реалізації стратегії розвитку аграрного 

підприємства на основі використання бенчмаркінгу  

Джерело: розробка автора 

Означення пріоритетів розвитку аграрного підприємства 

Аналіз  та оцінка діяльності підприємства та вибір 

еталона для порівняння 

Діагностика зовнішнього середовища  

Вибір еталона для порівняння 

Визначення «вузьких місць» у виробничих процесах на 

основі порівняння з еталоном 

Оцінка «вузьких місць» у виробничій діяльності 

Обґрунтування напрямків використання бенчмаркінгу 
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Ні Так 
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Як було відмічено раніше, використання бенчмаркінгу діяльності 

аграрних підприємств необхідно розпочинати з означення пріоритетів 

розвитку підприємства, що враховує різні напрямки управління, пов’язані 

між собою пріоритетом розвитку, досягненням бажаних результатів 

діяльності, що зумовлює необхідність переходу від всього виробничого 

процесу до його окремих етапів. За даних обставин пріоритет розвитку є  

абсолютною картиною стратегії розвитку підприємства. Цей етап передбачає 

окреслення необхідних дій в впровадженні напрямків удосконалення та 

усунення «вузьких місць» у виробничому процесі,  що і визначає предмет 

використання інструментів цілі бенчмаркінгу. 

Подальший етап передбачає оцінку ресурсного потенціалу аграрного 

підприємства, реалізація якого забезпечить процес використання 

бенчмаркінгу в умовах дії факторів зовнішнього бізнес-оточення. До 

визначального етапу  процесу використання бенчмаркінгу в діяльності 

аграрного підприємства відноситься окреслення бізнес-мети, що ґрунтується 

на накопиченні  інформації в процесі проведення порівняльного аналізу 

базового аграрного підприємства з обраним еталоном. Це вимагає 

застосування відповідних інструментів, використання яких спрямоване не 

лише на виконання, а й обґрунтовування послідовності виконання плану, що 

відбиватиметься на: впорядкуванні, аналізі та порівнянні одержаної 

інформації;  контролю за якістю та достовірністю отриманих даних; 

моніторингу за вагомими чинниками, що спроможні забезпечити платформу 

для проведення порівняння; визначення «вузьких місць» у діяльності 

базового аграрного підприємства на основі зіставлення показників його 

розвитку з обраним еталоном; ідентифікуванню причин невідповідностей на 

основі проведення оцінки  одиничних показників бізнес-процесів ті інше. 

У випадку, коли за основу порівняння обрано певний еталон, 

розрахунок кожного показнику одиничних бізнес-процесів набуває 

наступного формалізованого вигляду. 

 

Qj = Pj / Pje > 1,                                              (3.1) 
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де Qj – одиничний показник бізнес-процесу за і-им критерієм; 

Pj – показник і-го критерію; 

Pje – показник і-го критерію еталону. 

За умови відсутності кількісних методик оцінки техніко-технологічних 

критеріїв одиничних бізнес-процесів застосовують  експертну методику 

оцінювання на основі використання бальної шкали.   

Слід відмітити, що в процесі здійснення аналізування діяльності 

аграрного підприємства необхідно дослідити кожен з етапів  виробничого 

процесу, а також провести оцінку відповідних показників ефективності. 

Якщо ідентифіковано наявність «вузьких місць» у виробничому процесі, 

доцільно дослідити та визначити фактори, що спричинили їх виникнення.  

Природа їх виникнення зазвичай в таких напрямках, як:  

- існуючій практиці здійснення діяльності; 

- організаційному підрозділі; 

- рівні механізації виробничих процесів; 

- технології виробництва сільськогосподарської продукції; 

- кадровому забезпеченні; 

- мотиваційній та стимулюючій системі; 

- ресурсній системі забезпечення розвитку підприємства; 

- критеріях дотримання якості сільськогосподарської продукції;; 

- специфіці забезпечення виробничого процесу тощо. 

Якщо ідентифіковано переваги розвитку аграрного підприємства 

порівняно з іншими підприємствами даної галузі на основі отримання низки 

показників, доцільно провести більш ґрунтовний аналіз з метою 

достовірності цих переваг та відсутності приховання  відставання в других 

показниках розвитку, адже здатності покращення діяльності підприємства 

проявлятимуться в кожному окремому виробничому процесі.  

Стратегічно спрямованому аналізу вкрай доцільний «аналіз збоку», що 

і покладено на функції бенчмаркінгу, тобто це аналіз з позиції більш 

успішних підприємств, враховуючи зростання особистих вимог споживачів 

сільськогосподарської продукції, оскільки саме ця інформація необхідна для 
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обґрунтування та розробки  стратегії розвитку аграрного підприємства, що 

передбачатиме  результативне використання наявної ресурсної комбінації, 

необхідної для  її реалізації.  

Отже, виконавці бенчмаркінгу мають володіти необхідними знаннями 

щодо бенчмаркінгової технології, іншими словами, мати досвід з проведення 

аналізу порівняння, на основі чого визначати рівень здатності аграрного 

підприємства адаптуватися до трансформаційних ринкових процесів, 

посилення інтеграційних викликів, негативної дії зовнішнього бізнес-

оточення, що сприятиме успішній реалізації стратегії розвитку аграрного 

підприємства в напрямку отримання максимально можливих результатів 

його діяльності.  

 

 

3.2. Організаційно-економічна модель використання бенчмаркінгу 

в діяльності аграрних підприємств 

 

Для визначення стратегічних пріоритетів розвитку аграрного 

підприємства та обґрунтування подальшої стратегії його розвитку безумовно 

вагомості набуває імплементація в його діяльність принципів бенчмаркінгу. 

Застосування такої інноваційної технології управління в подальшому 

розвитку аграрного підприємства сприятиме формуванню ним нових стійких 

конкурентних переваг, зміцненню ринкових позицій, а також накопиченню 

досвіду використання бенчмаркінгу в діяльності аграрних підприємств. Для 

одержання бажаного ефекту від активізації діяльності аграрного 

підприємства бажаних  слід ввести бенчмаркінг до інтегральною складової 

інноваційного процесу удосконалення його діяльності. Звертаючи увагу на 

вагомість технології бенчмаркінгу з позиції управління діяльністю аграрного 

підприємства, їм слід абсолютне використання його переваг в розробці 

власної стратегії розвитку на перспективу чи застосувати досвід практики 

розвитку підприємств-лідерів сільськогосподарської галузі (рис. 3.5).  



160 

АГРАРНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО

використання технології 

бенчмаркінгу

ЕФЕКТИ

Зниження рівнів економічних та фінансових 

ризиків

Економія фінансових витрат Підвищення ефективності управління

Наявність 

інформації про 

поточний стані 

функціонування 

аграрного 

підприємства

Зниження ризиків інвестування в нові бізнес-проекти

Прискорене впровадження інноваційних технологій 

на основі вже існуючого досвіду

Формування нових ідей для подальшого розвитку 

підприємства

Підвищення рівня взаємодії з партнерами

Забезпечення умов зростання якості та 

ефективності управління 

Зростання стійкості функціонування галузі сільського 

господарства

Зростання обсягу сільськогосподарської продукції у наслідок 

зростання ефективності виробництва

Інноваційне оновлення сільськогосподарських підприємств

Залучення іноземних систем управління аграрними 

підприємствами

Підвищення рівня взаємодії між аграрними підприємствами 

різних країн, активізація бізнес контактів у галузі сільського 

господарства

 

Зростання рівня 

конкуренто-

спроможності 

аграрних 

підприємств

 

Розвиток 

сільського 

господарства 

в країні

МАКРОЕФЕКТИ

 

Рис. 3.5. Ефекти від активізації використання бенчмаркінгу аграрними підприємствами в Україні 

Складено автором на основі джерел: [184; 200] 
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Таким чином, застосування вже існуючого досвіду використання 

бенчмаркінгу в діяльності суб’єктів господарювання сільськогосподарської 

галузі стане підґрунтям для максимального покращення кінцевих результатів 

функціонування аграрних підприємств, що, в свою чергу, позитивно 

позначиться як розвитку всієї сільськогосподарської галузі, так і на 

економічному зростанні національної економіки. Взагалі застосування 

бенчмаркінгу – це доволі поступовий процес, здійснення якого має 

відповідати особливостям розвитку як всієї галузі, так і її структурних 

об’єктів. Наразі пришвидшення процесу активізації бенчмаркінгу 

агровиробниками є особливо важливим у цілях забезпечення виходу 

вітчизняної аграрної продукції на світові аграрні ринки.  

Особливості взаємодії розвитку сільського господарства та іноземних 

інвестицій, які у переважній більшості випадків здійснюють аграрні 

підприємства, що мають позитивний і тривалий досвід роботи на відповідних 

ринках, на наше переконання, частково може свідчити про важливість 

бенчмаркінгу, оскільки цей метод застосовується переважною більшістю 

зарубіжних підприємств у своїй роботі. Фактично іноземні виробники 

аграрної продукції є прикладом для вітчизняних аграрних підприємств, яким 

чином використовувати бенчмаркінг для підвищення ефективності власної 

діяльності, а з іншого боку – є підприємствами-аналогами, аналіз діяльності 

яких дає змогу виокремити ті нові технології, впровадження яких дозволяє 

прискорити розвиток вітчизняних аграрних підприємств. Взаємозв’язок між 

обсягами прямих іноземних інвестицій та показниками функціонування 

галузі сільського господарства в Україні проведено у наступному підрозділі 

дисертаційної роботи. 

Розвиток економічних систем відбувається у мінливому світі, в якому 

існують численні господарські процеси та відносини між основними 

економічними суб’єктами. Саме така складність та взаємозалежність 

зумовлюють і труднощі пізнання економічних явищ, процесів та систем. 

Проте, незважаючи на стохастичні, досить часто непередбачувані флуктуації, 
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що відбуваються у зовнішньому світі, вченими були розроблені алгоритми 

дослідження перспективних особливостей розвитку різних господарських 

об’єктів, зокрема аграрних підприємств. 

Наявність взаємозв’язків між різними економічними явищами та 

процесами обумовлюється об’єктивними причинами, оскільки жодна 

макроекономічна система не може існувати самостійно, відокремлено. Всі 

економічні процеси є взаємопов’язаними та розвиваються під впливом 

значної кількості різних чинників.  

Одним із інструментів розробки організаційно-економічної моделі 

розвитку підприємства є економіко-математичне моделювання, як процес 

пізнання закономірностей розвитку економічних процесів у результаті 

впливу чинників різної природи на них. Окреслений вид моделювання також  

є важливим  методом прогнозування їх функціонування у майбутньому.  

Відповідно розробка моделі господарських процесів, що відбуваються 

в сільському господарстві, також є важливим з позиції проведення наукових 

досліджень у сфері функціонування  аграрних підприємств. Сутність даного 

інструменту в переважній більшості випадків полягає у пошуку відповідей 

залежності між різними економічними показниками. Наявність таких 

моделей дозволяє розробляти різні сценарії розвитку економічних процесів.  

Враховуючи важливість бенчмаркінгу для розвитку аграрних 

підприємств та той факт, що даний метод вже активно використовується саме 

іноземними компаніями та потребує значних інвестицій. В цьому напряму 

виявимо залежність валової продукції аграрних підприємств від обсягу 

інвестування їх діяльності. Також визначимо залежність рентабельності 

діяльності аграрних підприємств від обсягу інвестування їх діяльності, що є 

необхідною умовою для впровадження інноваційних інструментів управління 

та розвитку, до яких і відноситься бенчмаркінг. Для здійснення даної 

залежності використаємо статистичні дані, що надаються Державною 

службою статистики України. Зазначимо, що використання економічного 

інструментарію моделювання дозволяє знайти не лише рівняння аналітичної 
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залежності між двома невідомими, але також дає можливість встановити 

силу впливу між незалежною та результуючою змінними.  

В економічним процесах, які розвиваються у швидкоплинному 

середовищі, між різними показниками існує, як правило, кореляційний 

зв'язок, оскільки функціонування таких процесів не залежать лише від 

єдиного параметра. При цьому врахувати вплив всіх показників не можливо.  

Кореляційний зв'язок між різними показниками можна відображати за 

допомогою значної кількості економічних моделей, які у переважній 

більшості випадків прийнято записувати в аналітичному вигляді.  

Найбільш популярною серед таких моделей є лінійна однофакторна 

регресійна модель. Ця модель  описує залежність між однією змінною та 

однією незалежною змінною та її можна описати за допомогою наступної 

функції:  

у = a0 + a1х + ɛ,        (3.2) 

де у – параметри залежної змінної, які відомі за умовою задачі; х – параметри 

незалежної змінної, які відомі за умовою задачі; a0, a1  – параметри моделі; 

ɛ – випадкова складова. 

У нашому випадку, для першого випадку у шуканій економічній моделі 

саме валова продукція аграрних підприємств, буде залежною змінною, а 

обсяг інвестицій – незалежною. У другому випадку: рентабельність 

діяльності аграрних підприємств – залежна змінна, а обсяг інвестицій, що 

були спрямовані на підтримку їх розвитку – екзогенний, тобто зовнішній 

параметр. 

Надалі для пошуку залежності між двома параметрами необхідно 

визначити параметри моделі a0, a1. Для їх знаходження використовують 

інструменти регресійного аналізу. 

На першому етапі, використовуючи надані статистичні показники, що є 

відомими з різних аналітичних та інформаційних джерел, проводять 

попередній аналіз їх можливої функції залежності. Якщо за умовою задачі 

необхідно побудувати саме лінійну залежність між цими параметрами, то 
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образ шуканого рівняння залежності є відомим. Проте, така ситуація не 

завжди є одразу визначеною.   

Для пошуку залежності між залежним та незалежним параметром  

прийнято використовувати розрахункову модель, яка, як прийнято вважати, 

описує таку залежність максимально наближено, але повністю весь спектр 

зв’язків між цими параметрами  відобразити не може. Така ситуація 

пов’язана з тим, що у лінійній однофакторній регресійній моделі завжди є 

елемент похибки (ɛ), тобто об’єктивно існуюча частина зв’язку, яку пізнати 

не можливо.  

Розрахункову модель лінійної залежності між  х та у прийнято 

визначати наступним чином:  

     ,*ˆˆˆ
10 хaaу          (3.3) 

де у̂  – розрахункові значення залежної змінної; х – початкові дані 

незалежної змінної, які відомі; aa ˆ,ˆ
0 – оцінки невідомих параметрів a0, a1. 

Таким чином, враховуючи формули (3.1) та (3.2) можна записати, що  

       ,у̂у           (3.4) 

де у – параметри залежної змінної, які відомі за умовою задачі; у̂  – 

розрахункові значення залежної змінної. 

Відповідно, враховуючи формули (3.3) та (3.4), можна формалізувати 

наступним чином: 

   ,*ˆˆ
10 хaaу                   (3.5) 

Проте, враховуючи, що у більшості випадків залежна та незалежна 

змінна представлені панелями статистичних даних, то формулу (3.5) можна 

записати у наступному вигляді: 

                       ),*ˆˆ(
1

10

1





n

i

ii

n

i

хaaу        (3.6) 
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де n – кількість даних у статистичній вибірці; 


n

i 1

  – сума випадкових 

відхилень значення незалежної змінної  від значення тренду ( ix̂ ), який описує 

залежність між двома показниками. Може приймати як додатні так і від’ємні 

значення. Для того, що знайти загальну суму похибки, окремі її значення, що 

розраховуються по кожному показнику х у вибірці, беруться по модулю або 

перемножуються. Відповідно формулу (3.6) можна записати так 

    ,)*ˆˆ( 2

1

10

1





n

i

ii

n

i

хaaу                             (3.7) 

Для пошуку параметрів 10
ˆ,ˆ aa  прийнято використовувати метод 

найменших квадратів. Сутність цього методу полягає у пошуку таких 

параметрів 10
ˆ,ˆ aa , котрі б дозволяли  отримати лінійну функцію певного 

виду, при якій сумарна помилка ɛ була б мінімальною. Тобто при 

використанні методу найменших квадратів шукається така модель, при якій 

min . 

Отже, рівняння (3.8) можна подати наступним чином: 

                                             min,)*ˆˆ( 2

1

10 


n

i

ii хaaу                          (3.8) 

Варто розуміти, що в системі координат, в якій відображені початкові 

значення залежних та незалежних змінних, можна побудувати безліч різних 

прямих. Проте лише одна з них буде найкращим чином відображати 

залежність між  х та у. Таку пряму можна побудувати, знаючи параметри 

10
ˆ,ˆ aa .  

Враховуючи, що min , то для знаходження параметрів 10
ˆ,ˆ aa  варто 

враховувати, що необхідною умовою виконання мінімуму функції є рівність 

нулю похідних цієї функції за параметрами 10
ˆ,ˆ aa

. Враховуючи цю 
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математичну умову, здійснивши відповідні розрахунки, отримаємо наступні 

формули для пошуку параметрів 10
ˆ,ˆ aa . 

Відповідно, 0â  

;
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                         (3.9) 

Параметр 1â  необхідно визначати за такою формулою 
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                            (3.10) 

Використовуючи формули (3.9) та (3.10) можна знайти параметри 

10
ˆ,ˆ aa  в лінійній однофакторній регресійній моделі, яка має вигляд наступної 

функції:  .*ˆˆˆ
10 хaaу   

Таким чином, побудуємо з початку  лінійну однофакторну модель 

залежності між виробництвом продукції аграрних підприємств та загальним 

обсягом прямих іноземних інвестицій, що були спрямовані на їх розвиток 

(додаток Б1). 

 Таким чином, як вже зазначалося, необхідно знайти рівняння прямої 

.*ˆˆˆ
10 хaaу   Відповідно показники 10

ˆ,ˆ aa  можна знайти за формулами (3.8) 

та (3.9). Для пошуку цих параметрів побудовано додаткову таблицю 

розрахунків (додаток Б2). 

Проте, для визначення кореляції між двома показниками, що 

характеризують певні економічні процеси, недостатньо описати їх залежність 
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за допомогою функції. При цьому також треба довести, що отримана 

регресійна модель є адекватною та відповідає дійсності. Для цього прийнято 

використовувати сукупність відповідних показників, за допомогою яких 

прийнято визначати якість побудованої моделі залежності. До їх числа 

відносять, насамперед, коефіцієнт детермінації  та коефіцієнт кореляції.  

Коефіцієнт детермінації показує, якою мірою залежна змінна буде 

змінюватися у відповідності до зміни незалежної змінної. Цей показник 

використовується як для перевірки лінійних однофакторних регресійних 

моделей, так і нелінійних і визначається за формулою   

,
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      (3.11) 

де 2R  – коефіцієнт детермінації; у̂  – розраховані показники залежної змінної 

у відповідності до отриманої лінійної регресійної моделі; iy  – фактичні, 

наявні значення залежної змінної у відповідності до початкових умов задачі; 

iy  – загальна середня фактичних значень залежної змінної у відповідності 

до початкових умов задачі. 

Значення коефіцієнта детермінації коливаються у межах від 0 до 1. При 

2R  = 0, між показниками відсутній лінійний зв’язок. Якщо 2R =1, то між 

двома параметрами відсутній кореляційний зв'язок.  

Коефіцієнт кореляції (інша назва – коефіцієнт кореляції Пірсона) дає 

змогу визначити тісноту зв’язку між незалежною змінною та залежною 

змінною. Коефіцієнт кореляції на відміну від коефіцієнта детермінації 

показує саме про наявність зв’язку між двома показниками і визначається за 

наступною формулою  

,2RR        (3.12) 

де R  – коефіцієнт кореляції; 
2R  – коефіцієнт детермінації. 
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Чим ближче коефіцієнт кореляції до 1, тим тісніший зв'язок між 

незалежною та залежною змінною. 

Якщо залежність між х та у описується саме лінійною моделлю, 

функція якої представляє собою рівняння прямої ( ,*ˆˆˆ
10 хaaу  ), то 

коефіцієнт кореляції визначають у такому випадку за допомогою 

використання лінійного коефіцієнта кореляції, який визначається за такою 

формулою 
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           (3.13) 

 

де n –  кількість даних у статистичній вибірці; 

х – початкові дані незалежної змінної, які відомі. 

Отримане значення показника r знаходиться в діапазоні від -1 до +1. 

Відповідно: 

r→1  

r→-1 

Ступінь тісноти між двома показниками зростає. Чим ближче 

|r|→1, тим зв’язок між х та у  стає сильнішим.  

r=1  

r=-1 

Кореляційний зв'язок між х та у відсутній, між ними існує сторога 

функціональна залежність, за якої одному значенню х відповідає 

єдине значення у 

r→0 Зв'язок між х та у поступово знижується 

r=0 Між х та у взагалі відсутній будь-який зв'язок  

r>0 Зв'язок між х та у є прямим, тобто більшому значенню х відповідає 

більше значення у 

r<0 Зв'язок між х та у є непрямим (оберненим), тобто більшому 

значенню х відповідає менше значення у 

Таким чином, перевіримо на адекватність лінійну однофакторну 

регресійну модель залежності між виробництвом сільськогосподарської 
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продукції аграрними підприємства та загальним обсягом прямих іноземних 

інвестицій, що були спрямовані на їх розвиток. 

Визначимо з початку, використовуючи формулу лінійного коефіцієнта 

кореляції (3.13), параметр коефіцієнта кореляції. У підсумку отримаємо r = 

0,7621. 

Отримане значення лінійного коефіцієнта кореляції свідчить, що між 

валовою продукцією аграрних підприємств та обсягом інвестицій, що були 

направлені у галузь сільського існує тісний взаємозв’язок. Отримане 

рівняння лінійної однофакторної регресійної моделі, що показує зв'язок між 

цими параметрами, є правильним та відображає дійсність. Так як r >1, то 

зв’язок між показниками є прямим, що означає наступне: зростання обсягу 

інвестицій призводить до зростання валової продукції аграрних підприємств.  

Таким чином, у результаті розв’язку задачі отримали наступну лінійну 

однофакторну регресійну модель залежності між обсягом валової продукції 

аграрних підприємств та обсягом інвестицій: V
AgP 

= 4,1911+0.1838* FDI
AgP

. 

Визначені  коефіцієнти кореляції (0,7621)  та детермінації (0,58) свідчать, що 

модель дійсно відображає реальний зв'язок між зазначеними показниками і 

такий зв'язок є тісним. 

Проведемо тепер залежність рівня рентабельності діяльності аграрних 

підприємств від обсягу прямих іноземних інвестицій, що були спрямовані в 

галузь сільського господарства. Цю залежність також опишемо за допомогою 

лінійної однофакторної регресійної моделі. Вихідні дані для побудови такої 

моделі подано в додатку Б3. 

Таким чином, як вже зазначалося необхідно знайти рівняння прямої 

.*ˆˆˆ
10 хaaу   Відповідно показники 10

ˆ,ˆ aa  можна знайти за формулами (3.8) 

та (3.9). Для пошуку цих параметрів побудуємо додаткову таблицю 

розрахунків, подану в додатку Б4. 

Отже,можна записати  наступний вигляд лінійної однофакторної 

регресійної моделі залежності рівнем рентабельності діяльності аграрних 

підприємств від обсягу інвестицій. 
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AgP

iFDI*1638,06724,14PrLAgP    

 

Таким чином перевіримо на адекватність отриману лінійну 

однофакторну регресійну модель залежності. 

Значення лінійного коефіцієнта кореляції в -0,488 свідчить, що рівнем 

рентабельності діяльності аграрних підприємств від обсягу інвестицій не 

існує тісного зв’язку. Отримане рівняння лінійної однофакторної регресійної 

моделі, що показує зв'язок між цими параметрами не відображає дійсність. 

Отже, вплив прямих іноземних інвестицій  сільське господарство не впливає 

на рентабельність українських аграріїв. Проте, залучення додаткових 

зарубіжних інвестицій, відкриття нових підприємств, дозволило б збільшити 

рівень рентабельності вирощування сільськогосподарської продукції ще 

більше, враховуючи, що у 2017-2018 років відбулося зниження цього 

показника. Фактично, прибуток у вітчизняних аграріїв тісно корелює від 

чинників вирощування самої продукції (кліматичні умови, родючість ґрунтів 

і т.д.).  

З іншого боку, впроваджуючи вже ефективно використані механізми 

підвищення управління підприємствами у даній сфері, керівництво може 

через використання інноваційних технологій підвищити рівень урожайності, 

ефективність використання наявних та необхідних ресурсів. Це у свою чергу 

дозволить підвищити результативність роботи аграрних підприємств та 

знизити частково залежність від кліматичних умов ведення бізнесу.  

Враховуючи розглянуту економічну модель визначення залежності 

діяльності аграрних підприємств від обсягу інвестування, а також 

опираючись на проведені дослідження в напрямку особливостей 

використання в їх діяльності бенчмаркінгу, як інноваційного інструменту 

управління процесом удосконалення виробництва та впровадження в 

стратегію розвитку, представимо наступну організаційно-економічну модель 

використання бенчмаркінгу в діяльності аграрних підприємств (рис. 3.6). 
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Рис. 3.6. Організаційно-економічна модель використання 

бенчмаркінгу в діяльності аграрних підприємств 

Джерело: розробка автора 

 

Слід відмітити, що впровадження розглянутої організаційно-

економічної моделі використання бенчмаркінгу в діяльності аграрних 

підприємств вимагає дотримання досліджених нами в другому розділі 

дисертаційної роботи домінант, а саме: цілеспрямованість; інформаційне 

оновлення; підготовчий процес; поетапність впровадження; інноваційність; 

гнучкість; спрямованість на результат; системність; універсальність 

використання; прозорість. 

1. Означення напрямків використання бенчмаркінгу в діяльності 

підприємства 

Визначення 

пріоритетів 

Аналіз та оцінка 

діяльності підприємства 
Аналіз окремих 

виробничих процесів 

2. Створення робочої групи бенчмаркінгу 

Підготовка 

спеціалістів 

Керівники розділів та 

підрозділів 
Залучення зовнішніх 

консультантів 

3. Забезпечення інформаційної платформи та проведення аналізу 

Регламентація 

проведення аналізу 
Методи проведення 

аналізу 

Вибір еталону для 

порівняння 

Форми надання результатів аналізу Аналіз отриманої інформації 

4. Використання бенчмаркінгу в діяльності аграрного підприємства 

Розробка плану щодо 

використання бенчмаркінгу 
Адаптація отриманої інформації до 

власної бізнес-стратегії 

5. Оцінка ефекту від впровадження бенчмаркінгу в діяльність аграрного 

підприємства 
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Сам процес використання бенчмаркінгу в діяльності аграрних 

підприємств слід розмежувати на дві головні частини: підготовчу та 

виконавчу. Підготовча частини процесу використання бенчмаркінгу в 

діяльності аграрних підприємств передбачає означення напрямків 

використання бенчмаркінгу в діяльності; ідентифікування «вузьких місць» у 

виробничому процесі, які необхідно усунути. На основі чого створюється 

необхідна інформаційна платформа для проведення аналізу та співставлення 

показників розвитку підприємства з показниками обраного еталону, на базі 

чого систематизуються та опрацьовуються отримана інформація щодо 

напрямків удосконалення діяльності аграрного підприємства.   

Щодо виконавчої частина, то для її виконання характерним є 

визначення можливостей аграрного підприємства адаптувати практику 

діяльності еталону до власної бізнес-стратегії з поетапною розробкою 

напрямів щодо її реалізації. Кінцевим етапом є оцінка ефекту від 

впровадження бенчмаркінгу в діяльність аграрного підприємства.  

 

 

3.3. Засади організаційно-економічного забезпечення використання 

бенчмаркінгу в діяльності аграрних підприємств 

 

Розвиток аграрних підприємств не можливий в Україні без постійного 

підвищення рівня їх конкурентоспроможності. На сьогодні вітчизняні аграрії 

вже досягли значних успіхів, а сільське господарство вже зайняло вагому 

роль к формуванні ВВП країни. Проте, враховуючи природній потенціал 

нашої держави, можливості діючих аграрних підприємств, їх розвиток 

повинен відбуватися ще швидшими темпами, оскільки вони володіють 

значними ресурсами (природні, трудові, фінансові) та мають всі передумови 

до такого розвитку. однак, у даному процесі також важливу роль відіграють 

питання кваліфікації працівників, особливо топ-менеджерів та власників 

підприємств.  
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Зауважимо, що історично склалося, що в Україні клас фермерів та 

господарників на селі почав формуватися знову після розпаду Радянського 

Союзу. Цьому процесу були притаманні дуже турбулентні зміни, які 

фактично залишили у сільському господарстві дійсно менеджерів з досвідом 

та бажанням працювати. Проте, реальність економічна поступово змінилася і 

від затяжних періодів виживання сільське господарство в Україні перейшло 

до стадії свого значного розвитку. Така ситуація вимагає від аграріїв нових 

підходів до управління підприємствами, нових технологій виробництва 

агарної продукції. Саме підвищення кваліфікації та навиків працівників стає 

важливим драйвером поступового розвитку аграрних підприємств.  

Зміна умов ведення сільського господарства, трансформація 

українського суспільства, вимагають пошуку також нових методів 

підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств. Важливу роль, 

як вже зазначалося, у даному процесі відіграє зарубіжний досвід та досвід 

тих підприємств, які вже досягли значних успіхів у власному розвитку. у 

даному випадку використання бенчмаркінгу є важливою складовою 

подальшого підвищення ефективності роботи аграрних підприємств, 

формування нових умов управління ними, використання інших 

концептуальних засад побудови системи менеджменту.  

Впровадження системи бенчмаркінгу аграрними підприємствами 

безпосередньо пов’язано з поглибленням теоретичних засад реалізації даної 

концепції в управління підприємства. Обґрунтування таких положень 

пов’язано також з описом та деталізацією організаційно-економічного 

механізму використання бенчмаркінгу у роботі аграрних підприємств. З цією 

метою, у межах даного розділу дисертації розглянемо, систематизуємо та 

поглибимо науково-прикладні аспекти впровадження та використання даного 

механізму виробниками аграрної продукції.  

Використання бенчмаркінгу в діяльності аграрних підприємств 

супроводжуватиметься процесом постійного удосконалення виробничого 

процесу підприємства, а саме удосконалення економічної, техніко-
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технологічної, інноваційної складової його потенціалу. Втім, кожен бізнес-

процес  на основі його постійного удосконалення, що передбачено 

бенчмаркінгом, вимагає проведення  оцінювання рівня його поточної 

діяльності, що є вкрай необхідним на початковому етапі використання 

бенчмаркінгу в діяльності аграрного підприємства.  Безумовно, що кожен 

напрямок впровадження бенчмаркінгу є специфічним та неповторним за 

своїми ознаками, але можна все ж означити традиційні методи його 

оцінювання, які будуть покладені в методичну складову організаційно-

економічного механізму використання бенчмаркінгу в діяльності аграрних 

підприємств.   

Для проведення оцінки ефекту від впровадження та використання 

бенчмаркінгу в діяльності аграрних підприємств, що буде враховано в 

інструментарний базис організаційно-економічного механізму його 

використання  слід використовувати класичну систему показників, що 

характеризують ефективність діяльності підприємства. Серед них слід 

зазначити наступні: продуктивність праці, показники ліквідності, фінансової 

автономії, стійкості та платоспроможності, рентабельність виробництва 

аграрної продукції, рентабельність продажу, рентабельність використання 

основного та оборотного  капіталу, ефективність використання фінансових 

активів підприємства, оборотності капіталу, що в сукупності надають 

реальну картину поточної діяльності розвитку підприємства. Втім 

використання зазначеної системи показників, як на наш погляд, є 

недостатнім. Адже використання бенчмаркінгу в діяльності аграрного 

підприємства – це доволі складний та довгий за часовим критерієм реалізації  

проекту, який вимагає залучення додаткових витрат, які доволі великими, а 

термін їх окупності – доволі тривалий. Через це традиційну методику оцінки 

поточної діяльності підприємства доцільно доповнити новими стратегічними 

критеріями оцінювання, що опиратимуться на дослідженні специфіки  

комунікаційних супроводів між клієнтами, постачальниками та партнерами, а 



175 

також розкриватимуть прихильність споживача, та рівень задоволення 

працівників умовами праці. 

Разом з цим  слід наголосити на тому, що будь-яка діяльність суб’єкта 

господарювання, зокрема аграрного підприємства, має орієнтуватися на 

споживача, рівень їх задоволення та прихильності,  через що вагомості 

набувають ті критерії оцінювання, що здатні розкрити ці критерії.   

Використання бенчмаркінгу в діяльності аграрних підприємств 

супроводжується насамперед, економічними відносинами між зацікавленими 

сторонами, що набуває вигляду певних операцій, договорів, угод тощо.  Втім 

інколи ці зацікавлені сторони мають з аграрним підприємством неформальні 

стосунки, через які підприємство отримує так необхідні при 

бенчмаркетинговій технології знання та досвід, які будуть використані 

підприємством в своїй подальшій діяльності. Час використання бенчмаркінгу 

визначає активізацію соціальних комунікацій, результатом підтримки яких є 

отримання більшого ефекту за рахунок налагодження неформальних 

відносин між керівниками і працівниками аграрних підприємств. 

До методичного інструментарію оцінки ефекту від бенчмаркінгу, яку 

буде включено в організаційно-економічний механізм його використання в 

діяльності аграрних підприємств, входять наступні складові: 

Проведення аналізу чинників впливу на досягнення ефекту від 

використання бенчмаркінгу, до яких віднесено: науково-технічний стан 

розвитку еталону; система господарських супроводів між зацікавленими 

сторонами; організаційні культура підприємства та рівень довіри між 

базовим підприємством та еталоном; доступність інформації щодо практики 

функціонування еталону; імідж обраного еталону. 

1. Визначення системи головних показників, на основі розрахунку яких 

буде обчислено сукупний ефект від використання бенчмаркінгу в діяльності 

аграрних підприємств. 

2. Досягнення кінцевих результатів використання бенчмаркінгу в 

діяльності аграрних підприємств, якими визначено:  
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- зростання ефективності впровадження інновацій за напрямками 

оцінки терміну реалізації стратегії розвитку підприємства на основі 

використання бенчмаркінгу; зниження рівня ризику реалізації стратегії; 

- підвищення якості аграрної продукції; удосконалення механізму 

управління аграрним підприємством; 

- підвищення рівня інноваційного розвитку підприємства за 

напрямками оцінки рівня інвестиційної привабливості; підвищення 

інноваційної активності; нарощення інноваційних можливостей; нарощення 

рівня інноваційної сприйнятності.  

Оскільки, впровадження бенчмаркінгу в діяльність аграрних 

підприємств вимагає значних інвестиційних вкладень, як було доведено нами 

в економічній моделі залежності обсягу валової продукції аграрних 

підприємств та рентабельності їх діяльності від обсягу інвестування, 

потребує попереднього здійснення оцінки ефективності його впровадження 

та остаточного підведення результатів від його використання. Проте 

застосування традиційної системи показників ефективності розвитку 

аграрних підприємств для цього є недостатнім.  Це пояснюється тим, що 

розробка та реалізація стратегії розвитку аграрного підприємства на основі 

бенчмаркінгу це доволі довгостроковий процес, який вже на початковому 

етапі вимагає впровадження значних фінансових потоків, окупність яких для 

підприємств сільськогосподарської галузі є доволі тривалою. Тому для 

оцінки ефекту від використання бенчмаркінгу слід до традиційної системи 

показників долучити ще й стратегічні, що враховуватимуть аналіз соціально-

економічних супроводів аграрного підприємства та визначатимуть рівень 

споживчої віддачі від отриманої сільськогосподарської продукції.  

Для проведення оцінки  оцінювання ефекту від використання 

бенчмаркінгу в діяльності аграрних підприємств скористаємося 

загальновідомою формулою: 

 

Еb = ΣД − ΣЗВ,                                     (3.13) 
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де Еb – ефект від використання бенчмаркінгу;   

ΣД – загальний обсяг ефекту від використання бенчмаркінгу;  

ΣЗВ – загальні витрати, пов’язані з використанням  бенчмаркінгу. 

До загального обсягу витрат, пов'язаних із використанням 

бенчмаркінгу в діяльності аграрних підприємств, враховано ті витрати, що 

спрямовані на проведення початкового процесу в напрямку пошуку еталону 

для порівняння, на створення інформаційної платформи, розробку та 

обґрунтування предмету бенчмаркінгу. 

Обсяг загальних витрат (ЗВ), спрямованих на використання 

бенчмаркінгу в діяльності аграрних підприємств, подамо наступним чином:  

 

ЗВ = (Вta+ Вo+ Ве+ Вi+ Вp+К) - Σеf ,                                   (3.14) 

де Вta – трансакційні витрати на використання бенчмаркінгу, що включають  

витрати на накопичення інформаційної платформи щодо рівня цін та якості 

аграрної продукції; витрати, пов'язані з веденням переговорів, оформленням 

контрактів та укладенням угод, контролем за їх виконанням і юридичним 

захистом прав власника у разі їх порушення; Вo – оплата праці виконавців 

плану використання бенчмаркінгу в діяльності аграрного підприємства; Ве – 

оплата праці зовнішніх консультантів та експертів;  Вi – витрати, спрямовані 

на одержання інформації з внутрішніх і зовнішніх джерел; Вp – витрати, 

пов’язані із програмним забезпеченням і переобладнанням; K – капітальні 

витрати, пов’язані із впровадженням плану використання бенчмаркінгу в 

діяльності аграрного підприємства, до складу яких враховано  витрати на 

оргтехніку, удосконалення виробничого процесу тощо; Σеf  – економія від 

використання бенчмаркінгу в діяльності аграрного підприємства.  

Проведення більш точніших розрахунків щодо загального обсягу 

витрат, пов’язаних із використанням бенчмаркінгу в діяльності аграрного 

підприємства неможливе. Втім, за умови використання бенчмаркінгу за 
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декількома напрямами діяльності, розрахунок обсягу сукупних витрат 

набуватиме наступного вигляду:  

ЗВ= ΣЗВі ,                                                   (3.15) 

де ΣЗВn – обсяг витрат за і-им напрямом використання бенчмаркінгу. 

Відповідно, ефект від використання бенчмаркінгу в діяльності аграрних 

підприємств автором запропоновано оцінювати за напрямками його 

впровадження, а саме за критеріями економічності, соціальності, 

інноваційності та споживчої прихильності (формула 3.14). Не зважаючи на 

якісну відмінність означених критеріїв ефекту бенчмаркінгу, кожен з них 

залежить один від одного.   

  



n

t
ttb IEE

1

,                                         (3.16)  

де Eb –  сукупний ефект від використання бенчмаркінгу;  

 – ефект від впровадження бенчмаркінгу по t-му напряму використання; 

 It  – фінансові вкладення, пов’язані з впровадженням бенчмаркінгу по t-му 

напряму використання. 

.Отже, за умови одержання Еb > 0, стратегія розвитку аграрного підприємства 

на основі використання бенчмаркінгу є ефективною, а тому інструменти 

бенчмаркінгу слід використовувати в його діяльності й надалі. 

Ефект від використання бенчмаркінгу в діяльності аграрного 

підприємства розкриватиметься наступними чотирма видами ефекту, а саме: 

економічним, соціальним, інноваційним і споживчим. Ці ефекти 

відрізняються між собою, втім є залежними один від одного.  

Критеріями оцінки економічного ефекту від використання 

бенчмаркінгу виступають: якість аграрної продукції, рівень удосконалення 

виробничого та технологічного процесів, виробництво органічної аграрної 

продукції, зростання показників забезпечення підприємства власним та 

позиковим капіталом; зростання показників ефективності використання 

основного та оборотного капіталу тощо. Як наслідок, зростання 

прибутковості діяльності аграрного підприємства забезпечить підвищення 

рентабельності виробництва.  
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Проте зростання економічного ефекту від використання бенчмаркінгу в 

діяльності аграрного підприємства не завжди супроводжуватиметься 

зростанням його соціального ефекту. Справа в тому, що соціальний ефект 

залежить  від створення благо приємного клімату для розвитку підприємства, 

створення ним іміджу та репутації. А тому цей ефект залежить від 

обізнаності підприємства в соціумі, також від використання інноваційних 

методів співпраці з персоналом. Тому соціальний ефект від використання 

бенчмаркінгу в діяльності аграрного підприємства може бути оцінений за 

допомогою критеріїв активності підприємства в соціально-відповідальних, а 

також  екологічних програмах. Проте, слід відмітити, що така активність 

підприємства, безумовно, пов’язана з витратами, обсяг яких впливає на 

прибуток, зменшуючи його обсяг.  

Інноваційний ефект від використання бенчмаркінгу в діяльності 

аграрних підприємств, безумовно, пов'язаний із впровадженням інновацій у 

виробничу діяльність, а тому показниками для його оцінки можуть бути такі:  

науково-технічний рівень виробництва; рівень механізації виробничих 

процесів; організаційний рівень виробництва і праці; рівень 

конкурентоспроможності підприємства; рівень інноваційної ефективності 

підприємства; інвестиційна привабливість підприємства.    

Як на наш погляд, сьогодні, в умовах посилення соціального впливу на 

рівень розвитку суб’єктів господарювання, найвагомішим для розвитку 

підприємства має бути споживчий ефект від використання бенчмаркінгу в 

його діяльності. Адже, рівень конкурентоспроможності продукції, зокрема, 

аграрної, залежить від споживчої прихильності та довіри. Для оцінки 

споживчого ефекту від використання бенчмаркінгу слід використовувати такі 

показники, як: як рівень задоволеності споживачів, їх довіри та прихильності.  

Відповідно, ефект від використання бенчмаркінгу в діяльності 

аграрних підприємств автором слід оцінювати за напрямками його 

впровадження, а саме за критеріями економічності, соціальності, 

інноваційності та споживчої прихильності. 
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 Забезпечення отримання сукупного ефекту від використання 

бенчмаркінгу в діяльності аграрних підприємств забезпечується відповідним 

організаційно-економічним механізмом, який представлений як відкрита, 

динамічна система організаційних, економічних, нормативно-правових, 

інституційних, управлінських методів, інструментів та важелів, які при їх 

поєднанні дають можливість створити сприятливий простір для розвитку 

окремих економічних явищ, процесів та систем. 

До особливостей його розвитку в аграрних підприємствах варто 

віднести наступні:  важливість використання досвіду зарубіжних компаній на 

підвищення конкурентоспроможності вітчизняної аграрної продукції;  

необхідність регламентації роботи з відкритими даними та економічною і 

фінансовою діяльністю про аграрні підприємства; наявність ефективно 

діючої системи законодавчого забезпечення конкурентної боротьби серед 

аграрних підприємств; відсутність дискримінаційних заходів з боку органів 

державної влади щодо регулювання діяльності окремих груп аграрних 

підприємств та ін. 

Формування та робота саме організаційно-економічного механізму 

бенчмаркінгу в управлінні аграрними підприємствами повинна відбуватися 

на основі сукупності певних принципів. Принципом прийнято називати 

вихідне правило, положення, дотримання якого дає змогу використовувати 

сформовані механізми, алгоритми та реалізовувати відповідні процеси 

правильно у відповідності до їх природи та поставлених завдань. Наприклад, 

Д.М. Стеченко й О.С. Чмир  зауважують, що термін «принцип» у перекладі з 

латинської мови означає «основа, засада». При цьому під принципом 

розуміють основне, початкове положення якої-небудь теорії, вчення [161, 

с. 80]. 

Отже, до принципів формування організаційно-економічного 

механізму бенчмаркінгу в управлінні аграрними підприємствами, на наше 

переконання, варто віднести наступні.  
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Науковість – сутність даного принципу полягає у використання наукових 

напрацювань у сфері застосування бенчмаркінгу аграрними підприємствами, 

аналізу зарубіжного досвіду впровадження результатів проведення відповідних 

досліджень. Дотримання даного принципу також дозволяє більш ґрунтовніше 

враховувати всі аспекти даного методу, аналізувати базові його складові, види, 

передумови використання, що дає змогу визначити доцільність його 

впровадження в систему управління підприємствами. 

Системність – цей принцип полягає у розгляді організаційно-

економічного механізму бенчмаркінгу як цілісної системи, у межах якої 

базові її ланки взаємодіють з метою забезпечення досягнення спільної мети. 

Дотримання даного принципу сприяє формуванню чіткого алгоритму 

застосування даного методу, складових його впровадження, аналізу 

результатів. Використання бенчмаркінгу дає змогу через застосування 

методології системного підходу чітко побудувати графік проведення 

відповідного дослідження, визначити відповідальних за окремі етапи його 

реалізації. Це у свою чергу спрощує весь процес використання бенчмаркінгу 

в роботі аграрних підприємств, дозволяє систематизувати отриману 

інформації, розподілити її за окремими блоками і поступово, комплексно 

описати отримані результати з чіткими рекомендаціями щодо подальшого 

розвитку аграрного підприємства.  

Доцільність – дотримання даного принципу об’єктивно обумовлюється, 

насамперед, проведенням аналізу необхідності використання саме методу 

бенчмаркінгу для підвищення ефективності функціонування аграрного 

підприємства. Зокрема, застосування даного методу повинно 

супроводжуватися формулюванням чіткої мети, яку необхідно досягти під 

час проведення дослідження. Варто розуміти, що використання бенчмаркінгу 

є доцільним у випадках, коли явні, загальновідомі способи підвищення 

конкурентоспроможності аграрного підприємства вже використані.  

Цілеспрямованість – сутність даного принципу полягає у необхідності 

визначення глобальної мети використання організаційно-економічного 
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механізму бенчмаркінгу для розвитку аграрних підприємств. Така мета 

повинна бути єдиною, проте її зміст повинен розкриватися через систему 

взаємопов’язаних окремих цілей. Використання даного принципу дає змогу 

керівництву аграрних підприємств чітко визначити ті сфери, у покращенні 

яких вони потребують додаткових ідей та досвіду. До їх числа можна 

віднести наступні: виробництво, збут, управління, маркетинг і т.д. В кожній з 

окреслених складових функціонування будь-якого підприємства може 

існувати потреба у впровадження інноваційних технологій підвищення 

ефективності їх функціонування. Саме визначення конкретної мети 

використання бенчмаркінгу є умовою отримання тієї інформації, яка буде 

дійсно важливою та корисною для керівництва аграрного підприємства.  

Ресурсне забезпечення – сутність даного принципу полягає у оцінці 

наявних ресурсів різних типів для забезпечення процесу побудови 

організаційно-економічного механізму бенчмаркінгу на підприємстві та 

можливостей їх використання під час проведення досліджень. Попередній 

аналіз наявних у керівництва аграрного підприємства ресурсів є важливою 

складовою використання бенчмаркінгу. Його застосування повністю 

обумовлюється доступними фінансовими, кадровими ресурсами. Особливу 

роль у проведення відповідних досліджень відіграють кваліфіковані 

працівники, які володіють інструментарієм реалізації даного методу, знають 

особливості його використання в аграрній сфері.  

Загалом цей механізм повинен виконувати наступні функції у межах 

діяльності аграрного підприємства. 

1. Інформаційна – сутність даної функції полягає у тому, що 

організаційно-економічний механізм сприяє процесам акумулювання та 

опрацювання інформації у процесі використання бенчмаркінгу аграрними 

підприємствами. Застосування даного методу будується на основі детального 

розгляду інформації про різні аспекти функціонування підприємств-аналогів 

у даній сфері. У результаті готується відповідний звіт та експертами 
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розробляються подальші заходи на основі отриманих результатів для 

підвищення рівня конкурентоспроможності окремих аграрних підприємства. 

2. Аналітична – сутність даної функції полягає в тому, що для 

побудови ефективно діючого організаційно-економічний механізму 

бенчмаркінгу необхідно провести серйозну аналітичну роботу тієї 

інформації, яка була отримана під час проведення дослідження. Окреслене 

може вимагати використання спеціальних інструментів для аналізу.  

3. Стимулююча – організаційно-економічний механізм бенчмаркінгу 

дозволяє використати переваги даного методу для підвищення ефективності 

роботи аграрних підприємств. Саме обґрунтування такого механізму та 

особливостей його використання дає можливість сформувати наукову 

концепцію його застосування та у подальшому адекватніше та правильніше 

використовувати переваги даного методу. Це у подальшому дозволить 

сформувати сукупність стимулюючих заходів для трансформації роботи 

аграрних підприємств і прискорення їх розвитку.  

4. Розвитку – використання бенчмаркінгу як одного з методу 

управління обумовлюється усвідомленням керівництва аграрних підприємств 

необхідність подальшого розвитку. Проте, конкретні ідеї або раціональні 

способи впровадження вже існуючих ідей у керівництва підприємства 

відсутні. У такому випадку є необхідність використання бенчмаркінгу та 

доцільно звертатися до іншого досвіду ведення господарської діяльності. 

Організаційно-економічний механізм бенчмаркінгу при його використанні 

сприяє створенню умов для подальшого ефективного розвитку суб’єкта 

господарювання, дозволяє шукати нові ідеї та їх втілювати в діяльність 

окремих аграрних підприємств.  

Мета зазначеного механізму може бути досягнута лише через 

використання комплексу різних методів, відповідних їм інструментів, їх 

ефективного поєднання для отримання максимального результату. 

Відповідно серед основних груп методів можна виділити наступні. 
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1. Економічні – комплекс заходів стимулювання підвищення 

конкурентоспроможності аграрних підприємств, що обов’язково буде 

відбуватися також за допомогою використання потенціалу методу 

бенчмаркінгу. У даному випадку використання такого методу буде 

продиктовано необхідністю підвищити обсяги збуту товарів, збільшити 

рівень інноваційного розвитку, розширити асортимент продукції, 

диверсифікувати виробництво і т.д. 

2. Правові – формування необхідного законодавчого підґрунтя 

використання бенчмаркінгу як методу управління, зокрема, чітка нормативна 

регламентація роботи з інсайдерською інформацією, забезпечення 

конкретних правил використання корпоративних даних зовнішніми 

користувачами; регламентація роботи спеціалістів в сфері бенчмаркінгу, 

формування передумов для створення саморегулівних та професійних 

об’єднань у цій сфері. 

3. Інформаційні – сукупність інструментів акумуляції та опрацювання 

інформації про роботу інших підприємств, особливості їх використання, 

алгоритми отримання необхідних даних. Підвищення на законодавчому рівні 

вимог до розкриття загальної, не корпоративної внутрішньої інформації про 

роботу аграрних підприємств. 

4. Управлінські – система методів побудови ефективної системи 

бенчмаркінгу у роботі аграрних підприємств, побудова відповідних 

взаємозв’язків між окремими підрозділами, формування механізмів 

акумуляції, опрацювання та аналізу вхідної інформації про роботу інших 

підприємств-аналогів.  

Використання окреслених методів буде супроводжуватися і 

застосуванням суголосних до них інструментів організаційно-економічного 

механізму бенчмаркінгу в управлінні аграрними підприємствами. У підсумку 

використання окресленого підприємства повинно сприяти отриманню 

керівництвом аграрних підприємств низки результатів різного типу, зокрема: 
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1) фінансові – зростання обсягу виробництва та прибутку від 

реалізації продукції, можливо отримання дивідендів від інвестиційної 

діяльності чи продажу цінних паперів; 

2) інформаційні – виникнення нової, важливої для подальшого 

розвитку підприємства інформації про роботу інших подібних суб’єктів 

господарювання, яка може мати стратегічне значення для подальшого 

функціонування аграрного підприємства; 

3) матеріальні – отримання нових зразків, технологій виготовлення 

нової продукції. Такі зразки не обов’язково повинні бути результатом 

проведення недобросовісних дій у відношенні до інших підприємств, а 

можуть бути придбані керівництвом суб’єкта господарювання для власної 

роботи по прикладу аналогічних підприємств, які вже це зробили і 

продемонстрували позитивний ефект; 

4) синергетичний ефект – сукупний позитивний ефект від 

впровадження та використання організаційно-економічного механізму 

бенчмаркінгу на підприємстві, який може проявлятися не лише у підвищенні 

якості продукції, виникненні нових технологій та зростанні фінансових 

результатів, але і призводити до зміни ефективності роботи працівників, 

збільшення рівня їх кваліфікації, покращення ділової репутації підприємства, 

розширення його партнерів та встановлення нових підприємницьких 

відносин з ними. 

 Цей результат за своєю сутністю є наслідком позитивного впливу 

використання методу бенчмаркінгу у розвитку аграрних підприємств, який 

проявляється у всіх сферах діяльності таких суб’єктів господарювання. 

Використання організаційно-економічного механізму бенчмаркінгу у 

розвитку аграрних підприємств дозволяє їх керівництву отримати нову 

інформації від аналогічних за специфікою роботою суб’єктів 

господарювання, сприяє трансформації таких підприємств, покращенню їх 

роботи та якості управління.  
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На рисунку 3.7 наведено організаційно-економічний механізм 

використання бенчмаркінгу в діяльності аграрних підприємств.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.7. Організаційно-економічний механізм використання 

бенчмаркінгу в діяльності аграрних підприємств 

Джерело: розробка автора 
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Отже, формування розглянутого організаційно-економічного механізму 

використання бенчмаркінгу в діяльності аграрних підприємствх 

безпосередньо обумовлене постійного підвищення рівня 

конкурентоспроможності  вітчизняних аграрних підприємств, зміцнення 

ними ринкових позицій не лише на внутрішньому, а й на зовнішньому 

ринках аграрної продукції.  

  

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Сьогодні використання бенчмаркінгу в діяльності аграрних 

підприємств орієнтоване на отримання цінної інформації щодо практичного 

досвіду більш успішних лідерів галузі, імплементація якого у власну бізнес-

стратегію сприятиме одержанню ефекту у вигляді нарощення можливостей 

одержання максимальних результатів від здійснення діяльності, що 

безпосередньо пов’язано з нарощенням стійких конкурентних переваг 

підприємства на довгострокову перспективу. У цьому напрямку автором 

запропоновано використання бенчмаркінгу при формуванні стратегії 

розвитку підприємства на засадах системного підходу. Цей підхід 

ґрунтується на єдності, цілісності і взаємозв’язку довгострокового, середньо-

строкового і короткострокового видів планування. Іншими словами, стратегія 

розвитку аграрного підприємства на основі бенчмаркінгу передбачає 

ієрархічну трансформацію планів: стратегічних – у тактичні, тактичних – в 

оперативні з урахуванням кращих методів організації діяльності, що цілком 

змінює підхід до розробки стратегії розвитку підприємства. 

2. Впровадження бенчмаркінгу в діяльність аграрних підприємств 

вимагає значних інвестиційних вкладень, а тому потребує попереднього 

здійснення оцінки ефективності його впровадження та остаточного 

підведення підсумків про результати його використання. Проте застосування 

традиційної системи показників ефективності розвитку аграрних підприємств 
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для цього є недостатнім. Це пояснюється тим, що розробка та реалізація 

стратегії розвитку аграрного підприємства на основі бенчмаркінгу – це 

здебільшого тривалий процес, який вже на початковому етапі вимагає 

формування значних фінансових потоків, період окупності яких для 

сільськогосподарських товаровиробників є доволі значним. Тому для оцінки 

ефекту від використання бенчмаркінгу слід до традиційної системи 

показників долучити ще й стратегічні, які відображатимуть зміну соціально-

економічних умов функціонування підприємства у тривалій перспективі, 

зміцнення його конкурентоспроможності та конкурентоспроможності 

отриманої ним продукції, де остання враховує оцінку її споживачами.  

3. Використання бенчмаркінгу в діяльності аграрного підприємства 

вимагає оцінки його результатів. Результативність інтегрування цінної 

інформації щодо кращих методик організації виробничого процесу 

запропоновано оцінювати на основі розрахунку сукупного ефекту від 

використання бенчмаркінгу за напрямками його впровадження, а саме: 

економічним, соціальним, інноваційним та споживчим. Відображення 

ефектів за окремими напрямами у вартісній формі дає змогу підсумовувати їх 

для встановлення сукупного ефекту.   

4. Розроблено організаційно-економічний механізм використання 

бенчмаркінгу в діяльності аграрних підприємств. До його складу входить 

сукупність складових елементів, які визначають мету, принципи та 

функціональні ознаки застосування бенчмаркінгу, ресурсне та методичне 

забезпечення цього процесу. Ці елементи взаємопов’язані між собою 

системою послідовних дій у напрямку впровадження кращих методик 

організації виробничого процесу з метою отримання економічного, 

соціального, інноваційного та споживчого ефектів. 

Основні положення даного розділу викладено в публікаціях: [14; 15; 

192; 193; 194; 196]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі узагальнено теоретико-методичні положення та 

запропоновано нове вирішення наукового завдання щодо розробки 

практичних рекомендацій з формування організаційно-економічного 

механізму використання бенчмаркінгу в діяльності аграрних підприємств. 

Отримані наукові результати дають змогу зробити наступні висновки 

наукового, методичного та практичного характеру. 

1. За результатами дослідження теоретичних засад використання 

бенчмаркінгу в діяльності підприємств розкрито двоїсту природу 

бенчмаркінгу як інноваційного інструменту управління, зумовлену 

динамічним і статичним підходами у відображенні його сутності. На основі 

цього бенчмаркінг розглядається як безупинний процес пошуку еталонних 

критеріїв розвитку підприємства з метою отримання необхідної інформації та 

використання її в процесі управління його діяльністю задля  максимізації 

результатів розвитку підприємства у перспективі.  

2. Застосовано системний підхід до розгляду процесу використання 

бенчмаркінгу в діяльності аграрних підприємств та встановлення його 

особливостей. На основі цього удосконалено сутнісні положення щодо 

системи використання бенчмаркінгу в діяльності аграрного підприємства, 

яку розкрито як сукупність взаємопов’язаних елементів, що структурно 

диференційовані за етапами здійснення безупинного пошуку еталонних 

критеріїв розвитку суб’єкта господарювання та за напрямками використання 

одержаної інформації в процесі управління його діяльністю. Враховуючи 

специфіку функціонування галузі сільського господарства, використання 

бенчмаркінгу в аграрних підприємствах розкрито за функціональними його 

ознаками – універсальності, рекомендаційності, адаптивності, інноваційності, 

креативності та результативності. 

3. За результатами дослідження обґрунтована система організаційно-

методичного забезпечення використання бенчмаркінгу в процесі управління 
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аграрним підприємством. Ця система представлена сукупністю елементів 

управління, які органічно взаємопов’язані між собою та доповнюють один 

одного в процесі створення всіх необхідних умов для активізації ресурсних 

можливостей підприємства з метою впровадження кращих практик 

підприємств-лідерів. Задіяні принципи, інструменти, важелі та методи 

управлінського впливу формують методологічну платформу застосування 

бенчмаркінгу. Складовою організаційно-методичного забезпечення 

відповідного процесу є розробка алгоритму впровадження бенчмаркінгу на 

підприємстві.  

4. Проведене опитування менеджерів і фахівців низки аграрних 

підприємств Одеської, Миколаївської та Херсонської областей дало змогу 

ідентифікувати основні  проблеми, які гальмують використання 

бенчмаркінгу в діяльності сільськогосподарських товаровиробників. Серед 

них: інформаційна замкненість підприємств, які для забезпечення 

стабільного та успішного розвитку намагаються не демонструвати реальні 

показники власної діяльності; відсутність кваліфікованих працівників, які б 

могли імплементувати досвід передових підприємств у практику розвитку 

їхнього господарства; витратність проведення процесу порівняння базового 

підприємства з еталоном; низьку обізнаність керівників щодо процедури 

бенчмаркінгу; відсутність лідерів для порівняння. З’ясовано, що, незважаючи 

на ці та інші проблеми, на багатьох підприємствах використовують 

бенчмаркінг, помилково відносячи його до інших інструментів управління.  

5. Процес використання бенчмаркінгу в аграрних підприємствах має 

відбуватися на основі принципів, застосування яких спрямоване на 

забезпечення процесу удосконалення їхньої діяльності. До цих принципів 

віднесено: цілеспрямованість, інформаційне оновлення, підготовчий процес, 

поетапність впровадження, інноваційність, гнучкість, спрямованість на 

результат, системність, універсальність використання, прозорість. Ефект 

очікується при комплексному застосуванні зазначених принципів.  
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6. Успішність розвитку суб’єктів підприємницької діяльності залежить 

від   застосовуваної стратегії їх розвитку. Сформульовані пропозиції щодо 

використання бенчмаркінгу при розробці стратегії розвитку аграрних 

підприємств на засадах системного підходу. Вони передбачають ієрархічну 

трансформацію планів: стратегічних – у тактичні, тактичних – в оперативні з 

урахуванням кращих методів організації діяльності, що цілком змінює підхід 

до розробки стратегії розвитку підприємства. 

7. Використання бенчмаркінгу в діяльності аграрного підприємства 

вимагає оцінки його результатів. Результативність інтегрування цінної 

інформації щодо кращих методик організації виробничого процесу 

запропоновано оцінювати на основі розрахунку сукупного ефекту від 

використання бенчмаркінгу за напрямками його впровадження, а саме: 

економічним, соціальним, інноваційним та споживчим. Відображення 

ефектів за окремими напрямами у вартісній формі дає змогу підсумовувати їх 

для встановлення сукупного ефекту.   

8. Розроблено організаційно-економічний механізм використання 

бенчмаркінгу в діяльності аграрних підприємств. До його складу входить 

сукупність складових елементів, які визначають мету, принципи та 

функціональні ознаки застосування бенчмаркінгу, ресурсне та методичне 

забезпечення цього процесу. Ці елементи взаємопов’язані між собою 

системою послідовних дій у напрямку впровадження кращих методик 

організації виробничого процесу з метою отримання економічного, 

соціального, інноваційного та споживчого ефектів. 
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Додаток А 

Анкета для дослідження використання бенчмаркінгу в діяльності аграрних 

підприємств 

1. Скільки людей працює в вашому аграрному підприємстві? 

______________________________________________________________ 

2. Яку посаду Ви займаєте на підприємстві? 

______________________________________________________________ 

3. Який Ваш стаж роботи на даному підприємстві? 

 до 5 років 

 від 5 до 10 років 

 понад 10 років 

4. Де Ви працювали до роботи на досліджуваному підприємстві? 

______________________________________________________________ 

5. Ваша діяльність стосується якої сфери? 

______________________________________________________________ 

6. На виробництві якої продукції спеціалізується Ваше підприємство? 

 рослинницькій 

 тваринницькій 

 рослинницькій і тваринницькій. 

7. Як часто Ваше підприємство проводить загальні маркетингові 

дослідження з метою виявлення становища конкурентів і власної ринкової 

позиції? 

 раз у півроку 

 раз на рік 

 рідше 

8. Результати маркетингових досліджень показують про необхідність 

введення відповідних змін: 

 рідко 

 часто 

 постійно 
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9. Як Ви ставитеся до роботи Ваших конкурентів? 

 У них є чому повчитися 

 Ми працюємо не гірше за них 

 Ми є лідером у галузі сільського господарства 

 За окремими показниками вони нас випереджають 

 Ми робимо все можливе, щоб стежити за змінами в їх роботі та 

відповідати їм 

 Інше________________________________________________ 

10. Чи вивчаєте для своєї роботи досвід функціонування конкурентів? 

 так 

 ні 

11. Якщо вивчаєте, то за якими джерелами? 

 Із засобів масової інформації 

 Зі спеціальних видань 

 Із реклами 

 Іншим способом______________________________________ 

12. Чи використовують Ваші конкуренти будь-які маркетингові заходи? 

 Ні 

 Мені невідомо 

 Так, це____________________________________________________ 

13. Чи вивчаєте Ви досвід роботи підприємств, які не є Вашими 

прямими конкурентами? 

 Так 

 Ні  

 Частково 

14. Чи намагалися Ви налагодити комунікації з Вашими 

конкурентами щодо обміну досвідом за для покращення роботи свого 

підприємства? 
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 Так 

 Ні 

15. Якщо Ви мали контакти з Вашими конкурентами, то які їх 

результати? 

_____________________________________________________________ 

16. На Вашому підприємстві будь-коли реалізовували плани з 

покращення виробничого процесу (використання бенчмаркінгу)? 

 Так 

 Ні 

17. Ініціаторами ідей щодо покращення були переважно: 

 Керівник підприємства 

 Інші співробітники 

 Інші_______________________________________________________ 

18. При виборі плану покращення виробничого процесу 

(використання бенчмаркінгу) Ваше підприємство керується зазвичай: 

 Витратами 

 Ефектом від покращення 

 Ймовірністю отримання позитивного результату  

 Комбінацією згаданих критеріїв 

 Інше_______________________________________________________ 

19. Хто зазвичай розробляє план покращення: 

 Керівник підприємства 

 Співробітники 

 Інші_____________________________________________________ 

20. У Вашому підрозділі проводилися плани з покращення виробничого 

процесу (використання бенчмаркінгу)? 

 Так 

 Ні 
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21. За якими критеріями були надані переваги певному підрозділу в 

виконання плану покращення діяльності  (бенчмаркінгу)? 

 Порівняно з іншими даний підрозділ працював гірше 

 Клієнти були незадоволені роботою клієнтів 

 Підрозділ має працювати не гірше за конкурента 

22. Чи брали Ви участь у розробці плану? 

 Так 

 Ні 

23. Якщо так, то що належало до Ваших обов’язків? 

 Консультування з питань моєї компетентності 

 Робота з іншими підрозділами 

 Був ініціатором проекту 

 Збір інформації 

 Інше__________________________________________________ 

24. Чи брали Ви участь у реалізації плану? 

 Так 

 Ні 

25. Якщо так, то зо належало до Ваших обов’язків? 

 Керівництво планом 

 Маркетингові дослідження 

 Розробка та обґрунтування стратегії покращення 

 Наукові дослідження 

 Інше____________________________________________________ 

26. За якими напрямами було прийняте рішення покращення діяльності 

(використання бенчмаркінгу) Вашого підприємства? 

_______________________________________________________________ 

27.  Яким інформаційним джерелам було надано перевагу при розробці 

плану покращення (використання бенчмаркінгу) діяльності підприємства? 
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 Статистика, дані балансу і бухгалтерії підприємства 

 Інформація від клієнта 

 Інформація про роботу конкурента  

 Інше_______________________________________________________ 

28.   Процес покращення стосувався переважно: 

 Техніки 

 Технології виробництва сільськогосподарської продукції 

 Якості продукції 

 Інше_______________________________________________________ 

29.  Як була організована робота з виконання плану покращення 

виробничого процесу (використання бенчмаркінгу)? 

 Створена група відповідальних за виконання проекту 

 Залучені спеціалісти ззовні 

 Інше______________________________________________________ 

30.  Які критерії оцінювання ефективності реалізації плану (використання 

бенчмаркінгу) були застосовані?_________________________________________ 

31.  Як було оцінено  ефективність плану покращення діяльності  

(використання бенчмаркінгу) підприємства? 

 Дуже ефективний 

 Ефективний 

 Можна було обійтися й без нього 

 Марнотратство 

 Важко відповісти  

32.  Як Ви оцінюєте реалізацію плану покращення діяльності 

(використання бенчмаркінгу) підприємства? 

 Дуже складний 

 Складний  

 Нескладний 

 Важко відповісти 
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33.  Чи відоме Вам поняття «бенчмаркінг»? 

 Нічого не знаю про бенчмаркінг 

 Знаю і розумію поняття бенчмаркінг 

 Важко відповісти  

34.  Що означає, на Вашу думку, поняття «бенчмаркінг»? 

 Маркетинговий інструмент 

 Технологія управління  

 Нова технологія виробництва 

 Технологія підвищення якості сільськогосподарської продукції 

35.  Чи варто наймати спеціалістів ззовні з метою впровадження 

бенчмаркінгу в діяльність Вашого підприємства? 

 Так 

 Ні 

 Не знаю 

36.  Чи є на Вашому підприємстві інформаційна служба? 

 Так 

 Ні 

37. Які проблеми використання бенчмаркінгу в діяльності Вашого 

підприємства? 

 Інформаційна замкненість підприємств 

 Відсутність кваліфікованих працівників, які б могли 

імплементувати досвід передових підприємств у практику розвитку 

господарства Відсутність необхідних даних для порівняння 

 Витратність проведення процесу порівняння базового 

підприємства з еталоном 

 Низька обізнаність керівників щодо понятійного апарату 

 Відсутність лідерів для порівняння 
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38.  Чи доцільно, на Вашу думку, використовувати бенчмаркінг в 

діяльності Вашого підприємства? 

 Так 

 Ні 

 Не знаю 

39.  Очікувані результати від використання бенчмаркінгу в діяльності 

підприємств: 

 Підвищення якості працівників управлінської ланки 

 Зростання обсягів виробництва продукції 

 Скорочення розриву між підприємством та еталоном 

 Зростання рентабельності діяльності підприємства 

 Зростання продуктивності праці 

40.  Що потрібно, на Вашу думку, враховувати при використанні 

бенчмаркінгу в діяльності підприємства? 

 Досвід лідера 

 Ефективність плану покращення діяльності 

 Унікальність плану покращення діяльності  

 Сподівання на вирішення проблеми 
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Вихідні дані до побудови лінійної однофакторної моделі  

Показник 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Виробництво 

сільсько-

господарської 

продукції, грн. 

(Volume of 

Agricultural 

Production, V
AgP

, 

млрд. дол. США; Y) 9,8 10,1 13,34 13,74 16,11 10,22 9,99 10,29 10,83 11,67 

Прямі іноземні 

інвестиції у галузь 

сільського 

господарства, млрд. 

дол. США (Foreign 

Direct Investment, 

FDI
AgP

, млрд. дол. 

США; X) 38,99 45,37 48,2 51,7 53,7 38,36 32,12 31,23 31,61 32,29 
 

Джерело: складено автором 
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Додаткові розрахунки для визначення параметрів 10
ˆ,ˆ aa   

 

i 
AgP

iV
 

AgP

iFDI
 

AgP

iV
*

AgP

iFDI
 

2)( AgP

iV
 

2)( AgP

iFDI
 

1 38.99 9.8 382.102 1520.2201 96.04 

2 45.37 10.1 458.237 2058.4369 102.01 

3 48.2 13.34 642.988 2323.24 177.9556 

4 51.7 13.74 710.358 2672.89 188.7876 

5 53.7 16.11 865.107 2883.69 259.5321 

6 38.36 10.22 392.0392 1471.4896 104.4484 

7 32.12 9.99 320.8788 1031.6944 99.8001 

8 31.23 10.29 321.3567 975.3129 105.8841 

9 31.61 10.83 342.3363 999.1921 117.2889 

10 32.29 11.67 376.8243 1042.6441 136.1889 

∑∑ 403.57 116.09 4812.2273 16978.8101 1387.9357 

 

Джерело: складено автором 

Використовуючи формули (3.8) та (3.9), отримуємо, що 
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Додаток Б3 

 

Вихідні дані до побудови лінійної однофакторної моделі  

залежності рівня рентабельності діяльності сільськогосподарських підприємств від обсягу прямих 

іноземних інвестицій, що були спрямовані в галузь сільського господарства 

Показник 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Рівень 

рентабельності 

(збитковості) всієї 

діяльності 

підприємств у галузі 

сільського, лісове та 

рибного 

господарство 

( AgPPrL ), Y, % 14,8 16,3 18,0 15,6 8,0 8,9 29,5 24,7 16,0 13,7 

Прямі іноземні 

інвестиції у галузь 

сільського 

господарства, млрд. 

дол. США (Foreign 

Direct Investment, 

FDI
AgP

, млрд. дол. 

США; X) 38,99 45,37 48,2 51,7 53,7 38,36 32,12 31,23 31,61 32,29 
 

Джерело: складено автором 
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Додаткові розрахунки для визначення параметрів 10
ˆ,ˆ aa  у моделі 

залежності рівня рентабельності діяльності аграрних підприємств від 

обсягу інвестицій 

 

i 
AgP

iPrL  
AgP

iFDI
 

AgP

iPrL *
AgP

iFDI
 

2AgP

i )PrL(
 

2)( AgP

iFDI
 

1 14.8 38.99 577.052 219.04 1520.2201 

2 16.3 45.37 739.531 265.69 2058.4369 

3 18 48.2 867.6 324 2323.24 

4 15.6 51.7 806.52 243.36 2672.89 

5 8 53.7 429.6 64 2883.69 

6 8.9 38.36 341.404 79.21 1471.4896 

7 29.5 32.12 947.54 870.25 1031.6944 

8 24.7 31.23 771.381 610.09 975.3129 

9 16 31.61 505.76 256 999.1921 

10 13.7 32.29 442.373 187.69 1042.6441 

∑∑ 165.5 403.57 6428.761 3119.33 16978.8101 

 

Джерело: складено автором 

Використовуючи формули (3.8) та (3.9) і дані таблиці 3.4, отримуємо, 

що 
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Додаток В 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Статті у наукових фахових виданнях України: 

1. Яців І. Б., Бобровник Д. О. Концептуальні засади  розвитку  

бенчмаркінгу  на  підприємствах  аграрної сфери України. Український 

журнал прикладної економіки. 2018. Том 3. № 1. С. 120-127 (0,45 друк. арк.). 

Особистий внесок автора: обґрунтовано концепт організаційно-

економічного забезпечення  використання бенчмаркінгу в діяльності 

аграрних підприємств (0,35 авт. арк.). 

2. Яців І. Б., Бобровник Д. О. Імплементація зарубіжного досвіду 

реалізації бенчмаркінгу в діяльності вітчизняних підприємств аграрної 

сфери. Економічний аналіз. Тернопіль. 2019. Том 29. № 2. С. 120-126 (0,57 

авт. арк.). Особистий внесок автора: проаналізовано основні проблеми 

використання бенчмаркінгу аграрними підприємствами, обґрунтовано 

домінанти впровадження бенчмаркінгу в їх діяльність (0,43 авт. арк.). 

3. Бобровник Д. О. Підвищення ефективності бенчмаркінгу в контексті 

забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств. Проблеми і 

перспективи економіки та управління. 2019. № 3 (19). С. 194-201 (0,80 авт. 

арк.). 
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