
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«БЕНЧМАРКІНГ» 

 

Мета дисципліни: формування у студентів системи теоретичних знань про 

бенчмаркінг як про сучасну управлінську технологію та практичних навичок використання 

відповідного аналітичного інструментарію для обґрунтування широкого кола управлінських 

рішень, зорієнтованих на забезпечення успіху підприємства на цільовому ринку. 

 

Міждисциплінарні зв’язки. Результати вивчення дисципліни органічно поєднуються з 

теоретичними знаннями, уміннями і практичними навичками, які отримуються здобувачами 

у межах бакалаврського рівня підготовки з таких дисциплін, як «Підприємництво», 

«Менеджмент», «Комерційна діяльність», «Логістика», «Бюджетування» та ін. На даному 

рівні підготовки у здобувачів вищої освіти формується цілісне уявлення про системне 

застосування інструментів ведення підприємницької діяльності в умовах невизначеності 

сучасного ринкового середовища, в основу якої покладено маркетингову філософію ведення 

бізнесу. Тому навчальна дисципліна «Бенчмаркінг» змістовно тісно взаємопов’язана з 

такими дисциплінами, як «Маркетинг» і «Маркетингові дослідження». 

Навчальна дисципліна також носить інтегральний характер. Вона дозволяє сформувати 

у здобувачів цілісне уявлення про управління складними бізнес-процесами і вимірювання їх 

результативності та ефективності через навчання на кращих прикладах ведення бізнесу на 

рівні менеджменту підприємств, установ, бізнес-організацій. Підґрунтям для постійного 

розвитку і самовдосконалення управлінської системи виступають маркетингові підходи до 

ведення бізнесу, які дозволяють інтегрувати бізнес-процеси в окремих структурних 

підрозділах у контексті посилення рівня задоволення кінцевих споживачів і бізнес-партнерів 

у ланцюгах створення споживчої цінності. Як наслідок, навчальна дисципліна сприяє 

формуванню у здобувачів вищої освіти навичок, необхідних для успішного освоєння інших 

дисциплін бакалаврського рівня, зокрема «Управління продажами», «Управління 

закупівлями», «Управління ланцюгами постачання» та ін. 

Знання, уміння і навички, отримані здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти в межах опанування навчальної дисципліни «Бенчмаркінг», також будуть корисними 

для аналітичної обробки матеріалів, зібраних у процесі проходження ними переддипломної 

практики і підготовки, написання та захисту кваліфікаційних бакалаврських робіт. 

 

Перелік компетенцій, яких набуде здобувач після опанування навчальної 

дисципліни: 

Знати та розуміти: 

- теоретичні основи бенчмаркінгу;  

- його роль і місце в системах менеджменту і маркетингу сучасних підприємств; 

- функціональні складові бенчмаркінгу в контексті необхідності аналітичного 

забезпечення процесів ухвалення різноманітних управлінських рішень. 

Уміти:  

- збирати, аналізувати й інтерпретувати масиви різнопланової інформації внутрішнього 

та зовнішнього походження;  

- застосовувати прийоми системного і цілеспрямованого аналізу внутрішнього і 

зовнішнього середовищ функціонування підприємства;  

- встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між окремими їх параметрами, 

показниками і характеристиками;  

- розробляти шляхи підвищення результативності виробничо-господарської діяльності 

підприємства у розрізі окремих функціональних складових;  

- застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та 

змістовно інтерпретувати отримані результати. 

 

Сфера реалізації набутих кометентностей – дослідницька, управлінська і 

маркетингова діяльність ринкових суб’єктів. 



Зміст навчальної дисципліни за темами: 

Тема 1. Глобальні виклики для розвитку теорії і практики сучасного менеджменту і 

маркетингу. 

Тема 2.Роль і місце бенчмаркінгу в системі маркетингових досліджень підприємства. 

Тема 3. Теоретичні засади бенчмаркінгу як сучасної технології управління. 

Тема 4. Оціночні показники в системі бенчмаркінгу підприємства. 

Тема 5. Аналітичне забезпечення проекту бенчмаркінгового дослідження. 

 

Науково-педагогічні працівники, що забезпечують викладання навчальної 

дисципліни, та їх електронні адреси: 

Федорченко Андрій Васильович, д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу імені А.Ф. 

Павленка, e-mail: fedorchenko@kneu.edu.ua; 

Ларіна Ярослава Степанівна, д.е.н., професор кафедри маркетингу імені А.Ф. Павленка,  

e-mail: yaroslava.larina@kneu.edu.ua; 

Ремезь Юлія Борисівна, к.е.н., старший викладач кафедри маркетингу імені А.Ф. Павленка, 

e-mail: ulianna_r@ua.fm 

 

Рекомендовані інформаційні джерела 

1. Stapenhurst T. The Benchmarking Book: A How-to-Guide to Best Practice for Managers and 

Practitioners / T. Stapenhurst. – UK: Butterworth-Heinemann, Elsevier, 2009. – 454 p. 

2. Прогнозування розвитку територій. Бенчмаркінг: навч. посіб. / К.М. Бліщук, А.С. 

Крупник, Є.Г. Матвіїшин та ін. ; за заг. наук. ред. М.М. Білинської. – К.: К.І.С., 2014. – 

120 с. 

3. Кэмп Р. Легальный промышленный шпионаж. Бенчмаркинг бизнес-процессов: 

технологии поиска и внедрение лучших методов работы ваших конкурентов / Р. Кэмп; 

Пер. с англ. под ред. О.Б. Максимовой. – Днепропетровск: Баланс-клуб, 2004. – 416 с. 

 

mailto:fedorchenko@kneu.edu.ua
mailto:yaroslava.larina@kneu.edu.ua
mailto:ulianna_r@ua.fm

