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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ  

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
А.Г. Гончарук. Обеспечение эффективности

предприятий в условиях глобализации. Оценена 
эффективность предприятий табачной промыш-
ленности Украины, установлены ее основные фак-
торы. Выявлены значительные резервы сокраще-
ния затрат и роста эффективности с помощью кон-
курентного и международного бенчмаркинга. По
каждому предприятию отрасли предложены пути
повышения эффективности. 

 A.G. Goncharuk. Enterprises efficiency 
management under globalization. Efficiency of the 
tobacco industry enterprises in Ukraine is estimated, 
its major factors are determined. Significant reserves 
of inputs reduction and efficiency growth by means of 
competitive and international benchmarking are 
revealed. For each industrial enterprise the ways of 
improving the efficiency are offered. 

 
Інтеграція України в європейські й світові торгово-економічні структури приводить до по-

слаблення впливу держави на економіку й полегшує доступ до вітчизняного ринку великих 
транснаціональних корпорацій, діяльність яких характеризується низькими питомими витрата-
ми та високою ефективністю. У цих умовах вимоги ринку до конкурентоспроможності продук-
ції суттєво зростають і вітчизняний бізнес, забезпечуючи своє виживання, змушений шукати 
нові форми й методи підвищення ефективності. До таких методів можна віднести бенчмаркинг, 
що дозволяє підприємствам ліквідувати відставання за різними аспектами (процесами, операці-
ями, ефективністю) своєї діяльності від конкурентів [1]. 

Одним з наочних прикладів проникнення транснаціональних корпорацій у національну 
економічну систему є тютюнова промисловість України, де вже не перший рік переважна біль-
шість продукції виробляється місцевими дочірніми структурами таких компаній. Маючи високі 
стандарти якості й інші переваги, забезпечені необмеженими фінансовими й ресурсними мож-
ливостями материнських компаній, такі підприємства без особливих зусиль витісняють нечис-
ленних місцевих виробників, які щодня борються за своє виживання. 

Дослідження, присвячене пошуку шляхів виживання й забезпечення конкурентоспромож-
ності вітчизняних тютюнових підприємств в умовах глобалізації, проводилось з використанням 
бенчмаркингу та інших сучасних інструментів аналізу і управління ефективністю. 

Галузь виробництва тютюнових виробів в Україні має двовікову історію, яка обумовлює 
наявність у країні розвиненої виробничої бази й інфраструктури, а також забезпеченість спеці-
алізованими адрами. Останні к іп'ятнадцять років випуск тютюнових виробів в країн  відбува-
ється переважно на базі імпортованої сировини, причому, обсяги імпорту в середньому в 10 
разів перевищують експорт тютюну з України. Протягом 2001...2006 рр. спостерігалося постій-
не збільшення обсягів виробництва тютюнової продукції, які за шість років практично подвої-
лися [2]. Разом з тим, темпи зростання виробництва в галузі від року до року вповільнюються, і 
в 2006 р. склали всього 0,1 %, що пов’язане з об'єктивними причинами: 

— вітчизняний ринок наближається до свого насичення; 
— скорочення населення країни й відповідно обсягу внутрішнього ринку; 
— високі темпи зростання доходів населення й скорочення рівня безробіття,  які спостері-

гаються протягом останніх років, наближають ринок до статистичного піка споживання сигарет 
серед європейських країн (при річному доході на одного жителя близько 7...8 тис. євро); 

— інші фактори, що сповільнюють темпи зростання споживання сигарет серед населення 
(обмеження реклами, контрабанда тощо). 

За роки незалежності країна зазнала експансію найбільших транснаціональних тютюнових 
компаній “Philip Morris”, “Reemtsma”, “British American Tobacco”, “JTI” та “Gallaher Group”, 
якими були придбані контрольні пакети акцій, відповідно, Харківської, Київської, Прилуцької, 
Кременчуцької й Черкаської тютюнових фабрик. Інші українські тютюнові фабрики (Одеська, 
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Дніпропетровська, Феодосійська, Кам'янець-Подільська, Жмеринська, Монастириська та ін.) 
були поступово приватизовані їхніми працівниками. Більшість з них не змогла витримати кон-
куренції з компаніями з іноземними інвестиціями й згодом припинили свою діяльність з вироб-
ництва тютюнових виробів. До кінця 2006 р. перестали функціонувати або були визнані банк-
рутами Одеська, Дніпропетровська, Кам'янець-Подільська й Феодосійська тютюнові фабрики, а 
загальна частка компаній, що залишилися на ринку без участі іноземного капіталу, впала до 
менш ніж 2 %. 

Дослідження ефективності галузі виробництва тютюнових виробів проводилося за даними 
за 2005...2006 рр. за такою схемою: 

— оцінка ефективності й виявлення найбільш ефективних і неефективних підприємств га-
лузі; 

— побудова матриці ефективності-прибутковості й встановлення впливу основних факто-
рів на діяльність компаній галузі; 

— виявлення резервів скорочення витрат і потенційного росту ефективності підприємств 
галузі; 

— визначення шляхів підвищення ефективності українських тютюнових компаній. 
Для оцінки ефективності компаній використаний широко відомий непараметричний метод 

граничного аналізу Data Envelopment Analysis (DEA). Виходячи з того, що продукція розгляну-
тої галузі впливає на здоров'я людини, має обмежене коло споживачів, і його поширення є не-
бажаним із суспільної точки зору, менеджмент компаній не може істотно впливати на обсяги 
реалізації продукції, які більшою мірою обумовлюються зовнішніми факторами (динамікою 
доходів населення, державним регулюванням тощо). У такій ситуації основним джерелом під-
вищення ефективності компаній даної галузі є зниження власних витрат. Тому для дослідження 
ефективності підприємств тютюнової промисловості доцільно використовувати моделі DEA, 
орієнтовані на вхідні ресурси [3]. Зокрема, для оцінки й ранжирування підприємств використа-
но модель DEA супер-ефективності з постійним ефектом масштабу [4], а для оцінки резервів 
зниження вхідних ресурсів модель, засновану на резервах [5]. Перша з них дозволить виявити 
кращі підприємства галузі й оцінити ефективність компаній з погляду їх можливості впливати 
на вхідні ресурси, тобто управління витратами. Друга, забезпечить одержання об'єктивної кіль-
кісної міри для можливих резервів зниження вхідних ресурсів по кожному підприємству й га-
лузі в цілому. 

При оцінці впливу масштабу виробництва на ефективність підприємств і визначення ефек-
ту масштабу по кожному з них тут використовується показник ефективності масштабу [6]. З 
метою розділення впливу зовнішніх і внутрішніх чинників на ефективність підприємств у да-
ному дослідженні використовується так звана “матриця ефективності-прибутковості” [7]. Ос-
новною ідеєю даного методу є розміщення підприємств вибірки у двовимірній системі коорди-
нат, по горизонтальній осі якої відбиваються оцінки їх ефективності, а по вертикальній — зна-
чення прибутку або рентабельності, і розбивка їх на 4 групи (квадранти): “сплячі”, “зірки”, “со-
баки” і “невдахи”. За влученням підприємства в той або інший квадрант можна судити про за-
гальний характер впливу зовнішніх факторів на його діяльність, таких як державне регулюван-
ня, навколишнє середовище, рівень ділової активності й доходів населення, регіональні особ-
ливості та ін.  

Для одержання додаткової інформації про можливі фінансові перспективи окремих компа-
ній використано коефіцієнт прогнозу банкрутства, що є одним з найбільш вагомих елементів 
відомої моделі Альтмана [8], яка пророкує ймовірність банкрутства компанії й може викорис-
товуватися як самостійний показник для прогнозування банкрутства [9]. 

До основної аналітичної вибірки ввійшли 10 тютюнових фабрик, сукупний обсяг виробни-
цтва яких в 2006 р. склав більш ніж 99 % від усього виробництва тютюнової продукції країни 
(табл. 1). 

Таблиця 1 
Оцінки ефективності й ранжирування підприємств тютюнової промисловості 

Назва підприємства № в рей-
тингу 

Значення супер-
ефективності, % 

Ефективність 
масштабу 
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ЗАТ “Філіп Морріс Україна” 1 153,7 → 
ЗАТ “Тютюн Iмпекс” 2 116,1 → 
ЗАТ “Б.А.Т.-Прилуки” 3 98,4 → 
ЗАТ “Галлахер Україна” 4 83,4 → 
ЗАТ “JTI Україна” 5 75,3 → 
ЗАТ “Реемтсма-Київ. Тютюнова фабрика” 6 68,9 → 
ВАТ “Львiвська тютюнова фабрика” 7 68,6 ↓ 
ВАТ “Українська тютюнова компанiя”  8 55,9 ↓ 
ЗАТ “Жмеринський тютюново-ферментацiйний завод” 9 54,9 ↓ 
ВАТ “Кримтютюн” 10 49,9 ↓ 

В середньому по вибірці 82,5  
 
Як вхідні параметри (ресурси) виробництва тут розглядаються матеріальні витрати, амор-

тизація основних фондів і чисельність персоналу. Як вихідні параметри (продукту) використа-
но випуск готової продукції (в оптових цінах підприємства без ПДВ і акцизу). 

Перші шість місць у рейтингу ефективності займають компанії з іноземним капіталом. Усі 
вони мають оптимальний масштаб виробництва (в таблиці позначено стрілкою →) і вплив та-
ких чинників, як недосконала конкуренція, державне регулювання, фінансові обмеження, на 
їхню ефективність практично відсутній. Висока ефективність цих компаній визначається наяв-
ністю достатнього капіталу, сучасних технологій, рівня автоматизації виробництва та кваліфі-
кованого персоналу, що забезпечує великий випуск продукції при відносно невисоких питомих 
витратах виробництва. 

Найбільш ефективна компанія з розглянутої вибірки — ЗАТ “Філіп Морріс Україна” знач-
но випереджає своїх конкурентів за всіма показниками ефективності виробництва: матеріало-
місткість продукції в неї нижче середньогалузевої на 6,5 %, фондовіддача на 28 % вище за се-
редньогалузеву, продуктивність праці вище за середньогалузеву на 76,4 %. 

Друга за ефективністю компанія ЗАТ “Тютюн Імпекс” має високу фондовіддачу, що пере-
вищує середньогалузевий рівень на 49 %. Однак дане підприємство не може бути еталоном для 
інших підприємств галузі, тому що воно має досить високу матеріаломісткість, що перевищує 
середньогалузевий рівень на 27 %, і низьку продуктивність праці, яка майже у 8 разів поступа-
ється середньому значенню даного показника по галузі. 

Висока матеріаломісткість і низька продуктивність праці властива й іншим підприємствам 
тютюново-ферментаційного профілю (серед яких лідером є ЗАТ “Тютюн Імпекс”), що 
пов’язано з особливостями технологічного процесу й відносно високою часткою ручної праці в 
порівнянні з виробництвом сигарет. 

Найгіршими в рейтингу ефективності виявилися тютюнові фабрики й тютюново-
ферментаційні заводи, що належать вітчизняним власникам. Усі вони мають неефективний ма-
сштаб виробництва (спадний ефект від масштабу) і на них впливають зовнішні фактори, особ-
ливо жорстка конкуренція й фінансові обмеження. Неефективність цих компаній визначається 
наявністю застарілого обладнання й матеріальної бази, хронічною нестачею обігових коштів, 
слабким кадровим складом через низьку зарплату, неконкурентоспроможністю продукції. Пе-
релічені проблеми могли б розв’язати інвестиційні вливання і повне відновлення виробничої 
бази, однак, враховуючи той факт, що їх власниками в більшості випадків є фізичні особи рези-
денти або відносно невеликі вітчизняні підприємства, що не володіють значними капіталами й 
кредитоспроможністю, перспективи подальшого розвитку таких підприємств є досить сумнів-
ними. 

Для двокритеріальної оцінки ефективності підприємств вибірки побудована матриця ефек-
тивності-прибутковості, у якій зіставлені рівні супер-ефективності з рентабельністю операцій-
ної діяльності компаній (див. рисунок). 
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Матриця ефективності-прибутковості для тютюнових підприємств за 2006 р. 

До квадранту “сплячих” потрапили три компанії: Жмеринський ТФЗ, “JTI Україна” й “Ре-
емтсма-Київ ТФ”. Дані підприємства мають відносно невисоку ефективність виробництва, але, 
завдяки високому попиту на їхню продукцію й іншим позитивним факторам зовнішнього і вну-
трішнього середовища вони мають можливість у короткостроковій перспективі одержувати по-
зитивні фінансові результати й не замислюватися щодо ефективність виробництва, тобто за-
кривати очі на свою невисоку ефективності. Однак будь-які несприятливі кон'юнктурні зміни 
або посилення інших негативних чинників у перспективі можуть похитнути їхнє положення й 
перевести їх до квадранту “невдах”, тому одержаний прибуток вони мають вкладати в розвиток 
виробництва та інновації, що здатні підвищити поточний рівень ефективності їх виробництва. 

“JTI Україна” й “Реемтсма-Київ ТФ” входять у трійку галузевих лідерів за рівнем продук-
тивності праці, і основною проблемою, що стримує ріст їх ефективності, є відносно висока ма-
теріаломісткість виробництва. Залежно від джерела даної проблеми вона може бути вирішена 
одним з таких способів: 

— заміною постачальника сировини з метою здешевлення закупівельних цін і (або) транс-
портних витрат; 

— заміною дорогих інгредієнтів продукції, що випускається, на більш економічні; 
— скороченням технологічних втрат сировини й матеріалів, а також втрат від браку; 
— структурними змінами в продукції, що випускається, з метою підвищення частки менш 

матеріалоємних видів продукції;  
— удосконаленням логістичної системи підприємства. 
На відміну від інших двох компаній квадранта Жмеринський ТФЗ має значно більше про-

блем з ефективністю, для вирішення яких необхідні значні інвестиції в повне технічне пере-
озброєння підприємства. 

До квадранту “зірок” потрапили дві компанії — “Галлахер Україна” та “Філіп Морріс 
Україна”. Їхня висока прибутковість забезпечується як кон’юнктурними чинниками — стабіль-
но високим і зростаючим попитом на продукцію на ринку, так і високою ефективністю вироб-
ництва. Але якщо “Філіп Морріс Україна” є беззаперечним галузевим лідером за всіма з роз-
глянутих параметрів, то “Галлахер Україна” суттєво відстає від лідера за ключовими показни-
ками: за продуктивністю праці в 2,6 разів; фондовіддачею — на третину, матеріалоємністю — 
на 10 %. Однак, маючи високу прибутковість, дана компанія може скоротити цей розрив, усу-
ваючи недоліки й зайві витрати на різних ділянках своєї діяльності. 

До квадранту “невдах” потрапили три компанії — Кримтютюн, Львівська ТФ і Українська 
тютюнова компанія. Їхня збитковість поєднується з низькою ефективністю виробництва, що 
вказує на існування серйозних проблем у діяльності. Характерною рисою даних підприємств є 
їх організаційно-правова форма — усі вони, на відміну від інших аналізованих підприємств, є 
відкритими акціонерними товариствами. У складі власників, що володіють крупними пакетами 
акцій, тут відсутні великі компанії, які здатні вкласти чи залучити значні інвестиції. Основними 
проблемами, що не дозволяють підприємствам цього квадранту стати прибутковими та ефекти-
вними, є: 

— непривабливість інвестиційного клімату України у зв’язку із політичною нестабільніс-
тю; 
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— збільшення обсягів дешевої контрабанди, що відбирає частину ринку збуту; 
— жорстка конкуренція із великими вітчизняними й іноземними виробниками з нерівними 

засобами впливу на ринок; 
— застаріле, низько продуктивне обладнання, що потребує постійних ремонтів й оновлен-

ня; 
— нестача фінансових ресурсів для оновлення основних фондів і розширення обороту; ви-

сокі відсотки за кредитами банків; 
— дефіцит кваліфікованих робітників на ринку праці, старіння кадрів, непривабливість 

робочих місць через низьку зарплату; 
— зростання доходів населення; 
— неефективність менеджменту компаній.  
Виходом з такої ситуації може стати залучення крупного інвестора, що здатний вирішити 

існуючі проблеми — провести повне технічне переоснащення, залучити висококваліфікований 
персонал та забезпечити ефективне управління господарською діяльністю. Як показує досвід 
інших компаній, одним з таких варіантів може бути дружнє поглинання транснаціональною 
тютюновою корпорацією. Однак для його реалізації має бути взаємне бажання існуючих влас-
ників, що показали свою нездатність ефективно здійснювати тютюновий бізнес, і потенціально 
ефективних інвесторів. Разом з тим, враховуючи стрімке погіршення фінансового становища 
підприємств даного квадранту, на яке вказує коефіцієнт прогнозування банкрутства, що стано-
вить для Львівської ТФ — 0,14, Кримтютюн — 0,55 і Української тютюнової компанії — 0,89, 
зміна власників даних підприємств через механізм банкрутства можлива вже у найближчому 
часі.  

До четвертого квадранту “собак” потрапили дві компанії — “Б.А.Т.-Прилуки” і “Тютюн 
Імпекс”. Дані підприємства, маючи відносно високу ефективність виробництва (продуктив-
ність), зіштовхнулися із проблемами, що не дозволяють їм отримати прибуток. Для “Б.А.Т.-
Прилуки” такими проблемами стало падіння обсягів виробництва (у натуральному вираженні 
на 18,7 %, у грошовому — на 10,1 %) і зростання витрат за низкою статей (витрати на оплату 
праці зросли на 26 %, адміністративні витрати — на 17 %, витрати на збут — на 22 %) в 2006 р. 
Негативні зміни можна пояснити такими причинами: 

— у результаті випереджального зростання доходів населення над цінами на сигарети змі-
нюються споживчі переваги й росте попит на продукцію більш дорогого цінового сегмента — 
сигарети відомих брендів більш високої якості, що знижує попит на продукцію “Б.А.Т.-
Прилуки”, яка відрізняється невисокою ціною й відповідною якістю; 

— низька якість продукції й невідповідність її частини прийнятим стандартам призводить 
до знищення (бракування) частини виробленої продукції на “Б.А.Т.-Прилуки” згідно з діючим 
законодавством, за яким лише на початку 2007 р. підприємством було знищено 2804,98 тис. шт. 
сигарет, що становить більш 15 % усього річного випуску 2006 р.; 

— підприємство скорочує виробництво брендів з нижчого цінового сегмента (без фільтра, 
наприклад, “Козак”), що не користуються високим попитом. 

Виходом з такої ситуації міг би стати ребрендинг, переорієнтація на випуск більш якісних 
марок продукції, модернізація устаткування й посилення роботи служби контролю над якістю 
продукції.  

Зовсім інша ситуація склалася на “Тютюн Імпекс”: останні чотири роки операційна діяль-
ність підприємства є збитковою при постійному скороченні витрат на оплату праці. В 2006 р. 
обсяг випуску продукції в грошовому виразі виріс на 8,4 %, однак збитки від операційної дія-
льності виросли лише на 20 %. Основним джерелом збільшення витрат в 2006 р. тут були: зрос-
тання матеріальних витрат на 14 % і інших операційних витрат на 84 %. У результаті багаторі-
чної збиткової діяльності частка власного капіталу в балансі підприємства за останні 3 роки 
знизилася з 29 % до 6 %. І сьогодні його вистачає лише на покриття 20 % необоротних активів. 
Більше двох третин усіх активів підприємства фінансується за рахунок короткострокових кре-
дитів банку, і згідно з динамікою коефіцієнта прогнозу банкрутства, який за 3 роки знизився до 
— 0,06, будь-які поточні проблеми компанії зі збутом можуть призвести до її банкрутства. 

  



Труды Одесского политехнического университета, 2008, вып. 1(29)   
271

Аналіз впливу чинника розміщення підприємства на його ефективність привів до таких 
висновків: найбільш прибутковими частіше є компанії, розташовані в мегаполісах, великих ін-
дустріальних центрах або в безпосередній близькості від них (Харків, Київ тощо); найменш 
прибутковими частіше є підприємства, віддалені від основних індустріальних центрів і столиці 
країни, які перебувають на периферії (Крим, Львів, Тернопілля). 

Даний чинник виявляє відчутний, але не ключовий вплив на ефективність компаній тютю-
нової галузі. Ключовим же тут є присутність іноземного інвестора і його фінансові можливості, 
що здатні забезпечити високий технологічний рівень виробництва, високий рівень оплати праці 
і якісний менеджмент. 

Кореляція між оцінками супер-ефективності й розмірами підприємств вибірки виявилася 
досить високою (0,733) і згідно зі шкалою Чеддока вказує на високу тісноту взаємозв’язку. Це 
означає, що тютюнові компанії більшого розміру частіше мають більш високу ефективність ніж 
невеликі компанії. 

В умовах, що склалися, єдиним еталоном ефективності для всіх підприємств галузі є ЗАТ 
“Філіп Морріс Україна”, частка ринку якого на початок 2007 р. складала 39,4 %, середній рі-
вень місячної зарплати в 2006 р. перевищив 6 тис. грн., а міра зносу основних фондів дорівню-
вала 25 %. 

Для виявлення потенціалу зростання ефективності виробництва в галузі визначені оцінки 
можливих резервів зниження вхідних ресурсів з використанням моделі, основаної на резервах 
(SBM), і комп’ютерної програми DEAFrontier (табл. 2). 

Таблиця 2 

Потенціал зростання ефективності й резерви скорочення використання ресурсів  
у тютюновій промисловості 

Резерви скорочення вхідних ресурсів, % 
Матеріальні витрати Основний капітал Чисельність персоналу 

Потенціал зростання 
ефективності, % 

0,1 11,8 33,9 26,7 
 
Найбільший резерв зниження чисельності персоналу (більш третини персоналу галузі — 

1,7 тис. осіб.) свідчить про значний розрив у рівні продуктивності праці фірми-еталона (ЗАТ 
“Філіп Морріс Україна”) і інших підприємств галузі. Значний резерв по основному капіталу 
вказує на наявність лишків основних фондів або частку їх непродуктивної частини, від яких 
підприємства можуть позбутися при досягненні рівня фондовіддачі фірми-еталона. Майже ну-
льовий резерв зниження матеріальних витрат свідчить про незначний розрив у рівні матеріало-
віддачі між ефективними й неефективними підприємствами галузі. Це не дозволяє зробити ви-
сновок про ефективність використання предметів праці на українських тютюнових компаніях. 

У зв’язку із цим проведений міжнародний бенчмаркинг ефективності, у якому разом з 
українськими також аналізувалися і 16 великих і середніх тютюнових компаній США, Росії, 
Великобританії, Іспанії, Швеції, Японії, Індії та Бразилії. За його результатами встановлено, що 
на межі ефективності виявилися 6 компаній: дві американські (Vector Group PLC і UST Inc.) і 
по одній з Великобританії (Imperial Tobacco Group PLC), Японії (Japan Tobacco Inc.), Росії (ВАТ 
“Донськой тютюн”) та України (ЗАТ “Філіп Морріс Україна”). Як з’ясувалося, український га-
лузевий лідер ЗАТ “Філіп Морріс Україна” перевершує (на 10,1 %) за рівнем ефективності сво-
го власника Altria Group Inc. і є еталоном не тільки для вітчизняних тютюнових компаній, але й 
для багатьох закордонних компаній, наприклад, індійської ITC Limited, іспанської Altadis S.A. 
тощо. 

Міжнародний бенчмаркинг дозволив розширити резерви можливого зниження вхідних ре-
сурсів і потенційного росту ефективності українських тютюнових компаній: для матеріальних 
ресурсів з 0,1 до 9,4 %; для витрат капіталу з 11,8 до 19,0 %; по персоналу з 33,9 до 41,5 %; по-
тенціал росту ефективності з 26,7 до 40,4 %. 

Таким чином, у вітчизняних тютюнових компаній існує значний резерв зниження витрат 
за всіма досліджуваними ресурсами, який забезпечує високий потенціал росту їх ефективності. 
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Досягнення зазначених показників можливе при вивченні й впровадженні вітчизняними компа-
ніями закордонного досвіду здійснення операційної діяльності. По кожній з українських ком-
паній встановлені фірми-еталони, найбільш придатні для здійснення бенчмаркингу (табл. 3). 

Таблиця 3 

Оптимальні фірми-еталони для українських тютюнових компаній 

Назва підприємства Іноземна фірма-еталон Вітчизняна фірма-еталон 
ЗАТ “Філіп Морріс Україна” − − 
ЗАТ “Тютюн Iмпекс” ОАО “Донской табак” ЗАТ “Філіп Морріс Україна” 
ЗАТ “Б.А.Т.-Прилуки” UST Inc. ЗАТ “Філіп Морріс Україна” 
ЗАТ “Галлахер Україна” UST Inc. ЗАТ “Філіп Морріс Україна” 

ЗАТ “JTI Україна” UST Inc., 
Imperial Tobacco Group ЗАТ “Філіп Морріс Україна” 

ЗАТ “Реемтсма-Київ. Тютюнова фабрика” UST Inc. ЗАТ “Філіп Морріс Україна” 
 
Оскільки проведення конкурентного бенчмаркингу на внутрішньому ринку досить складне 

завдання, бо більшість компаній тут є прямими конкурентами й не зацікавлені в зростанні ефе-
ктивності інших учасників ринку, то кращим варіантом для більшості вітчизняних тютюнових 
підприємств є проведення міжнародного бенчмаркингу. Разом з тим, зважаючи на те, що багато 
з них є елементами транснаціональних корпорацій, які конкурують між собою на міжнародних 
ринках, підбор закордонної фірми-еталона в таблиці 3 здійснювався з урахуванням не перети-
нання інтересів конкуруючих фірм. 

У зв’язку з тим, що проведення міжнародного бенчмаркингу є дорогим і недоступним для 
українських компаній з нижньої частини рейтингу ефективності (див. таблицю 1), що є потен-
ційними банкрутами, оптимальним варіантом з погляду збереження конкуренції на внутріш-
ньому ринку й підвищення ефективності тютюнової галузі України є їхнє поглинання фірмою-
еталоном, наприклад, групою Imperial Tobacco явних аутсайдерів ВАТ “Кримтютюн”, ЗАТ 
“Жмеринський тютюново-ферментаційний завод” і ВАТ “Українська тютюнова компанія”, або 
злиття з фірмою-еталоном, наприклад, ОАО “Донськой тютюн” і ВАТ “Львівська тютюнова 
фабрика”. Іншим варіантом, що підвищить ефективність галузі, може стати поглинання най-
більш неефективних компаній ЗАТ “Філіп Морріс Україна”. Однак даний варіант може негати-
вно позначитися на мірі конкурентності ринку, на якому після такого поглинання значно зву-
зиться кількість гравців, тому він може розглядатися лише при неможливості здійснення інших 
варіантів. 

Таким чином, проведення міжнародного бенчмаркингу й використання досвіду зазначених 
фірм-еталонів у своїй діяльності дозволить українським компаніям забезпечити підвищення 
якості й конкурентоспроможності продукції та ефективності виробництва до світового рівня, 
що в умовах глобалізації є необхідними чинниками виживання та розвитку бізнесу. 
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