
3Розділ 1. Глобальні виклики для розвитку теорії і практики сучасного менеджменту...Зміст

ВСТУП ..............................................................................................................................................6

Розділ 1. Глобальні виклики для розвитку теорії  
і практики сучасного менеджменту і маркетингу .................................. 16
1.1. Історія розвитку маркетингу ............................................................................... 16
1.2.  Сутність і завдання маркетингу ......................................................................... 25
1.3.  Значення маркетингу для менеджменту підприємства  

в постіндустріальну епоху ..................................................................................... 29
1.4.  Орієнтація системи менеджменту підприємства. Маркетингове 

середовище ..................................................................................................................... 34
1.5.  Стратегічний і тактичний маркетинг ............................................................. 39
1.6.  Маркетинг-мікс та сучасні концепції маркетингу ................................... 45
Контрольні питання ............................................................................................................ 57
Тематика індивідуальних завдань .............................................................................. 58
Ключові поняття ................................................................................................................... 58
Перелік посилань і рекомендованої літератури ................................................. 59

Розділ 2. Роль і місце бенчмаркінгу  
в системі маркетингових досліджень підприємства ............................. 61
2.1.  Сутність, роль і значення маркетингових досліджень  

у процесах ухвалення управлінських рішень.  
Структура маркетингових досліджень ........................................................... 61

2.2.  Види маркетингових досліджень  
та дослідницьких проєктів .................................................................................... 75

2.3.  Бенчмаркінг як різновид маркетингових досліджень. Значення 
бенчмаркінгу у процесі проведення стратегічно орієнтованих мар-
кетингових досліджень ........................................................................................... 87

2.4.  Маркетингова інформація: її сутність та види.  
Основні методи збирання і джерела маркетингової інформації ..... 99

2.5.  Загальні правила і логіка побудови анкет ..................................................130
2.6.  Основні типи запитань анкети .........................................................................138
Контрольні питання ..........................................................................................................144
Тематичне індивідуальне завдання:  
маркетингові дослідження і матриця SWOT-аналізу ......................................145
Ключові поняття .................................................................................................................146
Перелік посилань і рекомендованої літератури ...............................................152



Бенчмаркінг4

Розділ 3. Теоретичні і методологічні засади бенчмаркінгу ............ 155
3.1.  Поняття бенчмаркінгу, його сутність і значення ...................................155
3.2.  Витоки та еволюція бенчмаркінгу ..................................................................157
3.3.  Класифікація видів бенчмаркінгу  ..................................................................164
3.4.  Методологія та етапність проведення бенчмаркінгу ..........................176
3.5.  Організаційні аспекти проведення бенчмаркінгу .................................182
Контрольні питання ..........................................................................................................192
Тематика індивідуальних завдань ............................................................................193
Ключові поняття .................................................................................................................194
Перелік посилань і рекомендованої літератури ...............................................196

Розділ 4. Структура і загальна логіка функціонування  
бенчмаркінгу ........................................................................................................ 199
4.1.  Об’єкти і предмет бенчмаркінгу .......................................................................199
4.2.  Цілі і задачі бенчмаркінгу. Цілепокладання і види  

аналізу у механізмі бенчмаркінгу ....................................................................203
4.3.  Принципи бенчмаркінгу .......................................................................................213
4.4.  Структура процесу бенчмаркінгу  ...................................................................221
4.5.  Логіка застосування і роль бенчмаркінгу в управлінні бізнесом. 

Бенчмаркінг як технологія управління .......................................................226
Контрольні питання ..........................................................................................................232
Тематика індивідуальних завдань ............................................................................233
Ключові поняття .................................................................................................................233
Перелік посилань та рекомендованої літератури............................................234

Розділ 5. Процес бенчмаркінгового дослідження ............................... 236
5.1.  Планування і організація бенчмаркінгового дослідження...............236
5.2.  Вибір об’єктів дослідження .................................................................................247
5.3.  Вибір партнерів по бенчмаркінгу ....................................................................260
5.4.  Збір внутрішньої і зовнішньої інформації  

та її аналіз у бенчмаркінгу ...................................................................................270
5.6.  Загальні критерії і чинники успішності бенчмаркінгу .......................295
5.7.  Розробка маркетингової стратегії на основі  

бенчмаркінгового підходу ...................................................................................298
Контрольні питання ..........................................................................................................309
Тематика індивідуальних завдань ............................................................................310
Ключові поняття .................................................................................................................311
Перелік посилань і рекомендованої літератури ...............................................313

Розділ 6. Методи і моделі управління бізнесом  
та їх застосування у бенчмаркінгу .............................................................. 316
6.1.  Система TQM, стандарти якості та їх роль у бенчмаркінгу ...............316



5Розділ 1. Глобальні виклики для розвитку теорії і практики сучасного менеджменту...

6.2.  Конкурентний аналіз та бенчмаркінг ...........................................................327
6.3.  Модель Business Excellence (BE) та EFQM ....................................................334
6.4.  Цикл Демінга (модель PDCA) .............................................................................344
6.5.  Модель Болдріджа та Performance Excellence 

Self-assessment (BPES) ............................................................................................348
6.6.  Збалансована система показників (BSC) .....................................................352
6.7.  Врахування недосконалості моделей, що застосовуються  

у бенчмаркінгу ...........................................................................................................360
Контрольні питання ..........................................................................................................361
Тематичні індивідуальні завдання ...........................................................................363
Ключові поняття .................................................................................................................363
Перелік посилань і рекомендована література .................................................364

Розділ 7. Аналітичне забезпечення процесу  
бенчмаркінгового дослідження .................................................................. 366
7.1.  Головні принципи і методи аналізу даних у бенчмаркінгу ..............366
7.2.  Вибір і формування системи показників у бенчмаркінгу .................377
7.3.  Різновиди показників, що застосовуються у бенчмаркінгу .............383
7.4.  Нормалізація і агрегування даних: методи і показники ....................396
7.5.  Оцінювання результатів бенчмаркінгового дослідження ................411
7.6.  Звіт з бенчмаркінгового дослідження  

та презентація його результатів ......................................................................418
Контрольні питання ..........................................................................................................424
Тематика індивідуальних завдань ............................................................................425
Ключові поняття .................................................................................................................425
Перелік посилань і рекомендованої літератури ...............................................430

Розділ 8. Лідерство і управління процесом бенчмаркінгу  .............. 432
8.1.  Лідерство в бенчмаркінгу і процес управління .......................................432
8.2.  Інформування про проведення бенчмаркінгу.  

Формування команд та організація навчання .........................................439
8.3.  Внутрішнє і зовнішнє навчання бенчмаркінгу ........................................443
8.4.  Розподіл ролей і відповідальності  у процесі проведення 

бенчмаркінгу ...............................................................................................................456
8.5.  Співробітництво і взаємодопомога в системі бенчмаркінгу ...........459
8.6.  Соціальні медіа і бенчмаркінг ...........................................................................462
8.7.  Методичні вказівки для менеджера  

бенчмаркінгового проєкту ..................................................................................465
Контрольні питання ..........................................................................................................469
Тематичні індивідуальні завдання ...........................................................................469
Ключові поняття .................................................................................................................469
Перелік посилань і рекомендована література .................................................470



Бенчмаркінг6

«У гіперконкурентній економіці, коли 
покупці поводяться дедалі раціональніше 
і мають все ширший вибір, компанія може 
досягти справжнього успіху тільки завдяки 
вибору, забезпеченню і просуванню вищої 
цінності для покупців, а також завдяки про-
цесу її надання» 

Ф. Котлер

Сучасне ринкове середовище характеризується глобальним 
посиленням конкуренції, а також високим ступенем його невиз-
наченості. На рубежі ХХ-ХХІ ст. стало очевидним, що традиційні 
підходи до ведення бізнесу потребують свого критичного пере-
осмислення в контексті усвідомлення ролі споживача як цен-
тральної фігури всіх без винятку ринкових процесів. Сьогодні 
особливого значення набувають не лише питання завоювання 
підприємствами, установами, бізнес-організаціями вагомих рин-
кових позицій завдяки забезпеченню належного рівня конкурен-
тоспроможності їх товарів і послуг, але і підтримання досягнутих 
позицій на високому рівні в умовах ринкової невизначеності. 
Адже усталені підходи до ведення бізнесу на практиці часто 
виявляються неефективними, зокрема, внаслідок зміни тради-
ційних ролей виробника, посередника, споживача, істотних коли-
вань чинників і параметрів ринкового середовища, перманент-
ної трансформації моделей споживчої поведінки, різноманітних 
бюджетних обмежень, властивих більшості ринкових суб’єктів, 
тощо. Активне впровадження сучасних цифрових та Інтернет-
технологій виступило вагомим каталізатором прискорення зга-
даних вище процесів.

Таке середовище провадження сучасної бізнес-діяльності за 
кордоном часто називають «VUCA-світ». Він характеризується 
істотною нестабільністю, невизначеністю, а також вагомою склад-
ністю та неоднозначністю (англ. VUCA-world, Volatility, Uncertainty, 
Complexity, Ambiguity). Однак саме у такому світі відкриваються 
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можливості для виникнення нових креативних ідей і застосу-
вання нестандартних підходів до ведення бізнесу, оскільки багато 
традиційних бізнес-моделей наразі втрачають свою актуальність. 
На практиці пошук такого роду ідей знаходиться в площині адап-
тації передового управлінського досвіду провідних компаній, 
які виступають драйверами відповідних змін. Внаслідок цього 
їх імплементація в діяльність конкретного підприємства безпо-
середньо залежатиме від ухвалення складного комплексу управ-
лінських рішень по широкому колу питань його виробничо-госпо-
дарської та маркетингової діяльності на основі обробки значних 
масивів різнопланової інформації. В сучасних умовах ведення 
бізнесу постають завдання системного підвищення результа-
тивності та ефективності виконання як окремих бізнес-процесів, 
так і підвищення загального рівня ділової досконалості ведення 
бізнесу в цілому. Також особливо посилюється взаємний вплив 
бізнес-партнерів, задіяних у ланцюгах створення споживчої цін-
ності, через виконання ними таких функцій і бізнес-процесів, які 
слід розглядати в якості центрів генерування витрат. Натомість, 
з позицій сучасного маркетингу, єдиним джерелом генерування 
прибутків у таких ланцюгах виступає споживач. 

Внаслідок цього високий рівень клієнт-орієнтованості підпри-
ємства сьогодні виступає ключовою передумовою набуття ним 
додаткових конкурентних переваг. Дана обставина посилюється 
об’єктивним зменшенням ефективності традиційних маркетинго-
вих інструментів у освоєнні цільових ринків. Водночас, як свідчить 
практика, високий ступінь залученості працівників різних струк-
турних підрозділів підприємства до ланцюгів створення споживчої 
цінності продукту підвищує загальну результативність виконання 
комплексу відповідних бізнес-процесів і призводить до продук-
тивної реалізації його маркетингової та загальнокорпоративної 
стратегій. Досягнути таких результатів менеджмент може тільки 
за умови систематичного та послідовного впровадження кращих 
практик ведення бізнесу в межах його управлінської системи.

Дієвим засобом інформаційно-аналітичного обґрунтуван ня 
процесів ухвалення широкого кола управлінських рішень 
 виступає побудова на підприємстві сучасної системи маркетинго-
вих досліджень. Вона має охоплювати всі види його дослідницької 
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діяльності і, водночас, виступати певним «фільтром» у насиченому 
інформаційному полі. Завдяки її функціонуванню стає можливим 
збирати, обробляти, накопичувати, порівнювати масиви даних, 
критично важливих у контексті ухвалення різноманітних управ-
лінських та маркетингових рішень.

Своєю чергою, однією із найсучасніших управлінських техно-
логій і різновидом постійних маркетингових досліджень підпри-
ємства виступає бенчмаркінг. Бенчмаркінг – це сучасний інстру-
мент менеджменту і маркетингу. Його застосування допомагає 
здійснювати порівняльний аналіз продуктивності роботи як влас-
них структурних підрозділів, так і бізнес-партнерів, підприємств-
конкурентів, лідерів галузі, глобальних компаній, аналізувати 
сильні та слабкі сторони їх діяльності, встановлювати причини 
розбіжностей у рівнях результативності виконання окремих біз-
нес-процесів і функцій та ін. На цій основі розробляються цільові 
програми адаптації власної бізнес-діяльності до постійних змін 
чинників, умов і сил зовнішнього ринкового середовища підпри-
ємства. В результаті стає можливим наповнити реальним змістом 
тезу про необхідність системного вдосконалення бізнес-діяль-
ності завдяки розробці й адаптуванню стратегії розвитку під-
приємства з урахуванням різноманітних ресурсних обмежень, які 
диктуються його внутрішнім середовищем.

Таким чином сучасний бенчмаркінг вважають невід’ємною 
частиною стратегічного управління і складовим елементом 
процесів удосконалення діяльності підприємств, установ, біз-
нес-організацій, а також одним із найновіших підходів до під-
вищення ефективності управління загалом. Однак бенчмаркінг 
пройшов свій шлях розвитку, починаючи з упровадження конве-
єрного способу виготовлення автомобілів на заводах Генрі Форда 
у 1920-х рр., продовжуючи побудовою військово-транспортних 
кораблів США у Другій Світовій війні на верфях Генрі Кайзера за 
конвеєрним принципом із упровадженням технологій масового 
використання зварювання замість заклепок. Проте найпершим, 
у його сучасному розумінні, вважається реалізований у 1979 р. 
бенчмаркінговий проект порівняння витрат, якості та технічних 
характеристик товарів, реалізований групою фахівців компанії 
«Xerox» під керівництвом Роберта Кемпа. Це надало можливість 
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розроблення за його результатами унікальної торговельної про-
позиції, що значно зміцнило конкурентні позиції цієї торгової 
марки на ринку. В результаті Р. Кемп сформулював таке визна-
чення: «Бенчмаркінг – це пошук найкращих у галузі методів, які 
призводять до найвищих досягнень». Крім цього, він також нази-
вав бенчмаркінг «легальним промисловим шпигунством».

На сучасному етапі бенчмаркінг часто вважається результа-
том розвитку концепції конкурентоспроможності підприємств 
або програмою поліпшення якості в цілому (TQM, система міжна-
родних стандартів якості ISO), оскільки його ключова ідея полягає 
в необхідності перманентного пошуку кращих методів чи прак-
тик ведення бізнесу для їх подальшої адаптації і результативного 
використання в діяльності власного підприємства. Тому в сучасних 
умовах ведення бізнесу бенчмаркінг – це особлива процедура вве-
дення в практику технологій, стандартів чи методів роботи кращих 
підприємств, установ, бізнес-організацій, які не обов’язково мають 
конкурувати між собою. Так, зокрема, це можуть компанії, що 
є визнаними лідерами в своїх галузях чи світові лідери у певних сфе-
рах діяльності. Іншими словами, це безперервний процес вивчення 
й оцінювання кращого досвіду діяльності інших бізнес-організацій 
для використання отриманих знань як у роботі власного підприєм-
ства в цілому, так і в діяльності його структурних одиниць, бізнес-
підрозділів чи окремих співробітників. Логіка його застосування 
полягає в пошуку відповідей на питання стосовно того, чому інші 
підприємства працюють продуктивніше і завдяки чому досягають 
ринкового успіху в даних конкретних умовах ведення їх бізнесу. Як 
наслідок, здійснення бенчмаркінгу не завершується презентацією 
звіту з проведеного дослідження. Надзвичайно важливим є вста-
новлення причин виявлених відмінностей у показниках продук-
тивності порівнюваних підприємств і конкретизація можливос-
тей для вдосконалення власної бізнес-діяльності за результатами 
його проведення. Таким чином головна мета сучасного бенчмар-
кінгу полягає в провадженні системної управлінської діяльності, 
 спрямованої на всебічне вдосконалення ведення бізнесу і на підви-
щення його конкурентоспроможності.

У вітчизняній практиці ведення бізнесу бенчмаркінг наразі ще 
не набув значного поширення внаслідок цілої низки причин як 
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об’єктивного, так і суб’єктивного характеру. Тому автори обстою-
ють думку про те, що теорія і практика бенчмаркінгу становлять 
перспективний напрям наукових пошуків і розробки прикладних 
аспектів його застосування. Усвідомлення ролі і значення сучас-
ного бенчмаркінгу в діяльності підприємств дозволить підвищу-
вати не лише рівень їх ділової досконалості, але і загальний рівень 
конкурентоспроможності національної економіки в цілому. Таке 
завдання є надзвичайно актуальним, оскільки різноманітні біз-
нес-процеси пронизують всю організаційну структуру і всі без 
винятку функціональні сфери діяльності будь-якого підприєм-
ства, формуючи базис для високого рівня задоволеності клієнтів 
та забезпечуючи належний рівень його конкурентоспроможності 
на ринку в результаті досягнення визначених загальнокорпора-
тивною стратегією цілей і завдань бізнес-діяльності. Внаслідок 
цього сьогодні постає завдання переосмислення сутності та зна-
чення багатьох питань, що пов’язані з імплементацією бенчмар-
кінгу в діяльність підприємства, та із його змістовним наповне-
нням, які неможливо належним чином вирішити без відповідного 
поглиблення теоретичного базису маркетингової науки. 

Даний посібник є результатом багаторічних досліджень пред-
ставників наукової школи маркетингу Київського національного 
економічного університету імені Вадима Гетьмана. Авторські під-
ходи, викладені в посібнику, ґрунтуються на фундаментальних пра-
цях цілої плеяди видатних учених-маркетологів, широко відомих як 
в Україні, так і поза її межами. Наукові розробки кафедри у сферах 
теорії і практики сучасного маркетингу, маркетингового менедж-
менту, стратегічного маркетингу, маркетингових досліджень та 
ін. довгий час були піонерними на етапі становлення маркетингу 
в Україні. Саме вони поклали основу для багатьох перспективних 
наукових пошуків, у т.ч. у сфері сучасного бенчмаркінгу.

Навчальний посібник складається із восьми логічно взаємо-
пов’язані між собою розділів.

В першому розділі навчального посібника досліджено істо-
рію розвитку, а також сутність і завдання сучасного маркетингу. 
Чільне місце займає розгляд питань, пов’язаних із його значен-
ням для менеджменту підприємства в постіндустріальну епоху. 
Систематизовано сучасні підходи стосовно орієнтації системи 
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менеджменту підприємства в контексті перманентних змін чин-
ників зовнішнього і обмежень внутрішнього середовищ підпри-
ємства. Окрему увагу приділено питанням розвитку систем стра-
тегічного і тактичного маркетингу й інструментальній структурі 
маркетингових засобів у контексті розвитку його сучасних кон-
цепцій та принципів. 

У другому розділі висвітлено надзвичайно важливі питання 
застосування бенчмаркінгу як різновиду постійних маркетинго-
вих досліджень та його значення в процесах проведення страте-
гічно орієнтованих маркетингових досліджень. Також авторами 
систематизовано існуючі підходи і розкрито питання стосовно 
сутності і структури маркетингових досліджень, їх видів та різ-
новидів дослідницьких проектів. Окремо вивчено феномен мар-
кетингової інформації та її видів у контексті ухвалення різнома-
нітних управлінських рішень. Прикладний рівень проведення 
маркетингових досліджень розкрито через призму роботи з окре-
мими джерелами маркетингової інформації, а також загальних 
правил і логіки побудови анкет та їх змістовного наповнення 
різними типами запитань у процесі проведення маркетингових 
досліджень. Показано, що в системі маркетингових досліджень 
підприємства бенчмаркінг розглядається поряд із маркетинго-
вою розвідкою та панельними дослідженнями в якості різновиду 
постійних маркетингових досліджень, в основу яких покладено 
моніторинг оточуючого бізнес-середовища.

Недостатня опрацьованість теоретичних і методологічних 
засад сучасного бенчмаркінгу проілюстрована авторами у тре-
тьому розділі. З цією метою систематизовано ключові поняття 
бенчмаркінгу, а також наведено авторське тлумачення його сут-
ності і значення для провадження продуктивної управлінської 
діяльності на підприємстві. Вивчення витоків та еволюція сучас-
ного бенчмаркінгу переконливо продемонстрували, що його слід 
розглядати в якості сучасної управлінської технології, спрямова-
ної на посилення рівня ділової досконалості ведення бізнесу, про 
що свідчать його цілі і задачі. Досліджуючи у цьому розділі види 
бенчмаркінгу, автори  обстоювали тезу про те, що першим його різ-
новидом, придатним для системного впровадження в управлін-
ську діяльність особливо вітчизняних підприємств, слід  вважати 
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конкурентний бенчмаркінг. Адже саме він є найбільш розповсю-
дженим інструментом виявлення конкурентних переваг, зокрема, 
в їх маркетинговій товарній політиці. Окремо систематизовано 
найбільш розповсюджені у спеціальній літературі види бенчмар-
кінгу і наведено його загальну класифікацію. Доведено, що на 
практиці інколи складно зустріти конкретний різновид бенчмар-
кінгу в його чистому вигляді. Адже постійне ускладнення кола 
управлінських задач, для вирішення яких здійснюється бенчмар-
кінг, дозволяє говорити про їх взаємне доповнення і подальший 
розвиток залежно від рівня проникнення його філософії в управ-
лінську діяльність конкретного ринкового суб’єкта. Особливу 
увагу приділено також питанням систематизації основних етапів 
проведення бенчмаркінгу, його відмітних сутнісних ознак, пере-
вагам та умовам успішного впровадження.

Розглядаючи в розділі 4 посібника питання щодо структури 
і принципів функціонування бенчмаркінгу автори обстоювали 
думку про те, що його слід розглядати як складову інформаційно-
аналітичного забезпечення стратегічно важливих управлінських 
рішень в системі менеджменту підприємства. Розгляд сучасного 
бенчмаркінгу в розрізі його об’єктів і предмету, особливостей 
цілепокладання і відповідних видів аналізу, які ґрунтуються на 
застосуванні комплексу основних принципів його практичної 
реалізації, виступав підтвердженням такої думки. Про це також 
свідчила і логіка застосування бенчмаркінгу та його роль в управ-
лінні сучасним бізнесом. Було доведено, що пошук кращих прак-
тик ведення бізнесу не може бути разовим проєктом чи дискрет-
ним процесом. Лише системне застосування бенчмаркінгу здатне 
посилити загальний рівень досконалості ведення бізнесу будь-
яким ринковим суб’єктом.

Розділ 5 посібника присвячено розгляду прикладних аспектів 
побудови і реалізації процесу бенчмаркінгового дослідження. Так, 
автори підкреслюють важливість належної підготовки комплексу 
задач, пов’язаних із організацією бенчмаркінгового дослідження 
та вибором його об’єктів. Адже їх належне виконання безпосеред-
ньо впливає на результативність такого дослідження, реалізова-
ного з урахуванням цілого кола відповідних обмежень. Зважаючи 
на вагому роль, яку відіграють бізнес-партнери в діяльності будь-




