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Стаття присвячена одному з інсгрумеtrгів для досліджень 

та управлію-ш - бенчмаркіюу, mа,1й m11юристовується в пpo

ljeci планування і контролю в багатюх m~щих навчальних за

кладах сві1у з метою покращешш результатів їхньої діяльнос

ті, Однак для більшості університетів Украіни даний інсгру

мент є новим, і тому вони ще тільки мають відкрити його для 

себе й упровадитт1 в npoljeC комплексного досліджеmш pиmqr, 

стратегічного планувашш та оljі~-повання результатів. 

Ключові слова: BИllja освіта, бе:н:чмаркінг, стратегічний 

менедлzменг. 

В останнє десятиліття й особливо осташп

ми роками спостерІгається зростання інтересу 

до інструментів дослідлzень і управління, котрі 

забезпечують і підтримують якість і результа-. . . 
ти ДІЯЛЬНОСТІ вищих навчальних закладш як на . . . . 
на~рональному, так І на мпкнародному ршнях . 

Одним з таких інструментів є бенчмаркінг -

1 Кандидат економіч1ш.х наук, доljент Київського наl)і

онального економічного університету ім. Вадима Гетьмана. 
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добре відомий та широко використовуваний у 
комерgійному секторі інструмент, який сьогодні 

набуває дедалі більшої популярності у сфері уні

верситетського управління . 

Розвиток бенчмаркінгу в приватному секторі 

у 1980-1990-х роках був обумовлений такими 
чинниками: зростанням міжнародної конкурен

gії; визнанням необхідності забезпечувати про-
дуктивmсть І результативність на основі парів-

няння з найкращими в галузі практиками; по

силенням інтересу до підвищення якості; стрім

ким розвитком інформаgійних технологій, які . . . 
шдкрили величезm можливосТІ завдяки переве-

денню на якісно новий рівень проgесів збору 
даних та управління ними. В останні десятиліт

тя бенчмаркінг довів, що є ефективним мета-. . . 
дом для шдвищення якосТІ та полІпшення про-

gесів у організаgії на основі визначення кращих 

практик та постійного проgесу навчання . Згідно 

з результатами проведеного Bain & Company 
глобального дослідження управлінських інстру
ментів і трендів, бенчмаркінг сьогодні є одним з 
п'яти найбільш використовуваних управлінських 
інструментів (іншими чотирма є стратегічне . . . 
планування, ВІДНОСИНИ ЗІ СПОЛ<ИВачами, ДОСЛІ-

дж:ення залученості співробітників та система 
збалансованих показників ) 2. 

Конкуренgія на ринку вищої освіти вимагає 

від університетів у всьому світі постійного вдо
сконалення всіх напрямів Їхньої діяльності та 

дій. Топ-університети у світі , які асоgіюються з 
найвищою якістю освіти та наукових дослідж:ень 
І традиgійно очолюють між:народні рейтинги, 

мають не тільки підтримувати свої досягнення 

й результати, а й праgювати проактивно, щоб 
забезпечити собі високі конкурентні позиgії. 

Для топ-університетів та таких, що намагають

ся стати світовими лідерами, вкрай вал<Аивим 

є конgентрувати зусилля на інноваgіях у всіх 

сферах, і на gій основі формувати значні й уні

кальні конкурентні переваги . Для університетів, 

2 Rigby, D., Bilodeau, В. (2013 ). Management Tools & 
Trends 2013. Bain & Company: р. 8-9. - Retrieved from: 
http://www. bain. com/ pu blications/ business-insights/ 
шanagement-tools-and-trends.aspx 
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. . . 
яю лише прагнуть досягти м1жнародного ршня , 

корисним може бути застосування бенчмаркінгу 
як 1нструменту , який широко використовується 

в корпоративному секторІ, але все ще недооrµ

нений у сфері освіти. 

Існує безліч визначень бенчмаркінгу. Так, він 

мож:е трактуватись як "інструмент, що допома
гає організаgіям ідентифікувати прочеси, котрі 
вони мають змінити , щоб досягти спечифічних 

стратегіЧНИХ чілей" 1 ; ЯК проч=, ЩО базується 
на фактичних даних, включаючи порівняння з 
. . . " . 
Іншими Інституrµями для покращення своєІ ДІ-

яльності2. Бенчмаркінг допомагає: 

- зрозуміти, як прачюють компанії-лідери; 

- відносно швидко поліпшити бізнес-про-

чеси в компанії або організаgії та з меншими 

витратами: 

- досягти подібних або іноді нашть вищих 

результатів у власній організаrµІ . 

З чих самих причин інституgії суспільного 

сектору, включаючи сферу вищої освіти, у ба-. . . 
гатьох кра~нах протягом останнього десятилІття 

адаптували бенчмаркінг як корисний управлін

ській інструмент. Він дозволяє закладам вищої 

освіти ідентифікувати та моніторити стандарти 

й досягнення з метою поліпшення результатів 
своєї діяльності, прочесів і практик; знаходити 

нош Ідеї для досягнення стратегічних gілей ви

щого навчального закладу, які передбачені Його 
стратегічним планом; забезпечувати сформовану 

на фактичних даних базу для змін та покращень; 

забезпечувати інформаgією в процесі плануван
ня та визначення цілей; поліпшувати прочее 

прийняття рішень через залучення до нього по

рівняльних даних; надавати зовнішньої спрямо

ваності внутрішнім діям3 . Отже, бенчмаркінг є . . . 
важливим Інструментом оrµнювання результатш 

інституrµІ на основі порівняльного аналізу 11 вну

трішньої та зовнішньої інформації для визначен

ня ефективності та зниж:ення витрат і досягнен

ня більшого ефекту. 

З метою поліпшення використання бенчмар

кінгу у вищій освіті Європейська комісія фінан

сувала у 2006-2010 рр. проект «Бенчмаркінг у 
європейській вищій освіті»4 . Автори дослідж:ен
ня визначають бенчмаркінг у сфері вищої осві

ти як "добровільний прочее самооgінювання та 
самовдосконалення через систематичне порш

няння практики і результатів з подібними ор-

1 Hacker, М. Е., & Кleiner, В. М. (2000). 12 steps to 
better Ьenchmarlcing. Indnstrial Management, 42(2): 20-23. 

2 Learning and Teaching Unit (2012). Benchmarlcing. 
Retrieved from http: / /www.unisa.edu.au/ 

academicdevelopment/ quality /benchmark.asp 
3 Benchmarlcing at the University of Adelaide. -

Retrieved from: http:/ /www.adelaide.edu.au/learning/staff/ 
benchmarlcing/ 

4 http:/ /education-Ьenchmarlcing.org 

ганізаgіями. ІJей процес дозволяє інституціям 
ідентифікувати сильні і слабкі сторони та визна
чити, як адаптувати та поліпшити організаgійні 

процеси для того, щоб протистояти зростаю

чій конкуренgії"5 . IJe означає, що бенчмаркінг 
може розглядатись як "процес пошуку кращих 
практик та навчання на прикладі інших"6 . 

У США бенчмаркінг у сфері вищої освіти 
вперше був застосований Наgіональною асоgі

аgією менеджерів у вищій освіті . В Австралії, 
як і в багатьох інших країнах, розвиток бенч

маркінгу був пов' язаний із прагненням вдоско
налити якість та з потребою продемонструвати 
якість і ефективність університетських операgій. 
Бенчмаркінговий підхід був розвинутий на на

gіональному й міжнародному рівнях, а також 

у багатьох університетах за підтримки консал

тингових фірм. В європейських краінах наgіо
нальний підхід до бенчмаркінгу в секторі вищої 

освіти набув розвитку в середині 1990-х років у 
різних варіантах - за ініgіативи наgіональних 

органів управління або окремим університетом/ 
групою університетів, або незалежною організа
rµєю. 

Водночас використання міжнародного бенч

маркінгу у сфері вищої освіти й досі залиша
ється обмеженим. Європейська програма бенч
маркінгу ESMU (www.esmu.Ьe) є прикладом 
транснаgіонального порівняльного аналізу, який . . 
виходить далеко за межІ простого поршняння 

даних, зосередж:уючи увагу на ефективності за-. . 
гальноуншерситетського прочесу управлшня. 

Коопераgійна програма прачює з малими група

ми вищих навчальних закладів для ідентифікаgії 

найкращих практик7 . 
Незваж:аючи на безліч іноземних досліджень 

методологічних підходів та технологій поліп

шення університетського менеджменту, бенч-. . 
марюнг ще не став поширеним Інструментом 

дослідж:ень і стратегічного менеджменту у сфері 

вищої освіти України. Однак важливість його 

впровадж:ення в практичну дІЯльmсть вищих на

вчальних закладш зростає, якщо взяти до уваги 

глобальну конкуренgію на ринку освітніх послуг. 
Бенчмаркінг охоплює два прочеси - очіню

вання і порівняння. Зазвичай за опорну позна

чку ( бенчмарк) береться найкращий продукт 

5 А Practical Guide: Вenchmarki11g in European Higher 
Education. (2008). European Ce11tre for Strategic Management 
of Universities (ESMU). - р. 50. - Ret1·ieved from : http:/ / 
lllp.iugaza.edu. ps/Files_ Uploads/ 6349 56737013680415. pdf 

6 Benchmarlcing to improve efficie11cy. (2010). Status 
Report. - р. 7.- Retrieved fтom : https:/ / www.hesa. ac.uk/ 
dox/Вenchmarlcing_to_improve_efficiency_Nov2010.pdf 

7 А Practical Guide: Вe11chmarki11g і11 European Higher 
Education. (2008). Europea11 Ce11tre for Strategic Management 
ofUniversities (ESMU). - рр. 43-44. - Retrievedfrom: http:/ / 
lllp.iugaza.edu. ps/Files_ Uploads/ 6349 56737013680415. pdf 
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або найкращий маркетинговий проgес, який 

використовує прямий конкурент та/ або органі
зафя , яка праgює у схожій сфері. Метою бенч

маркінгу є ідентифікаgія можливих способів 

поліпшення організа!JЇЇ та її бізнес-проgесів, то

варів і практик. Бенчмаркінг може розглядатись 

як тип стратегІчно спрямованих маркетинтових 

дослідж:ень та як альтернативний метод страте

гічного планування і стратегічного аналізу, що 

базується не на досягненнях, а на результатах і 

кращих практиках конкурентів. Отже, бенчмар

кінг поєднує в єдину систему три компоненти: 

стратегічний розвиток, галузевий аналіз та аналіз 

конкурентш. 

Класифікаgія Європейського gентру вищої 

освіти при ЮНЕСКО (UNESCO - CEPES) 2007 
року, яка базується на наявній літературі, виді

ляє шість типів бенчмаркінгу в секторі вищої 

освіти 1 : 
• внутрішній бенчмаркінг - порівняння різ

них компонентів подібних програм у межах од

ного вищого навчального закладу; 

• зовнішній бенчмаркінг - порівняння до

сягнень у ключових сферах діяльності на основі 

дослідження організа!JЇЙ, що розглядаються як 

конкуренти; 

• функфональний бен<rмаркінг - порівнян

ня окремих проgесш; 

• міжінститучіональний бенчмаркінг - по-
. . . . . 

ршняння МІЛС юлькома шституІJlями; 

• неявний бенчмаркінг - квазі-бенчмаркінг, 

що вивчає підготовку та публікаgію даних (по
казників) досягнень, які можуть бути корисні . . . . 
для потуж:ного МІЖlНСТИтуlJІОНального порш-

няльного аналізу; він може бути не добровіль

ним, а результатом тиску ринкових факторів або 

агентств-координаторш; 

• загальний бенчмаркінг вивчає основНІ 
практичні проgеси або послуги; 

• бенчмаркінг на основі проgесів - вивчає 

проgеси, завдяки яким досягаються результати. 

Вибір окремих типів беwrмаркінгу визнача

ється gілями університету, Його потребами та 

вимогами зовНІшнього середовища, доступними 

ресурсами та потенфалом для розвитку, а також 

можливостями впровадити lJl Інструменти в ме
ханізм стратегічного менеджменту для забезпе

чення конкурентоспроможності ВНЗ. 

Згідно з результатами різних досліджень ви

користання бенчмаркінгу в системі стратегічно
го планування дозволяє університетам постійно 

ідентифікувати ті окремі якосп уюверситету, 

що є дж:ерелом ключових переваг, І п, що ма-

1 А Practical Guide: Вenchmarlcing in Enropean Нigher 
Education. ( 2008). European Centre for Stтategic Management 
of Universities (ESMU). - р. 40. - Retrieved fi-om : http: / / 
lllp.iugaza.edu.ps/Files_ Uploads/ 6349 56737013680415. pdf 
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ють бути змінені для ефективної діяльності. Так, 
даний інструмент допомагає визначати напрями 

для розвитку , поліпшення та коригування осно

вних рис та принgипів університету для підви

щення Його конкурентоспроможності. 

Використання бенчмаркінгу може дати уні

верситету такі переваги2 : 
1. Спроможність до об'єктивного аналізу 

власних сильних і слабких сторін порівняно до 

конкурентів, які є більш успішними. 

2. ІJілеспрямовані дослідження та анаЛІз ДІ-. . . 
яльносп проВІдних уюверситепв дозволяють 

устанош визначити стратепчНІ lJlЛI І напрями 

власного розвитку для досягнення ЛІдерства. 

3. Генерування нових ідей щодо викладання і 
навчання, а тако>к щодо маркетингу та осштНІх 

послуг. 

4. Постійний бенчмаркінг допомагає відсте
жувати дн конкуренпв та д~яти проактивно. 

5. Беwrмаркінг доповнює традифйний підхід 
до стратегічного управління «від досягнутих ре

зультатів» та дозволяє здійснювати планування . . . . 
на осноВІ результапв анаЛІзу конкуренпв. 

Очевидно, що неприбуткова установа, така . . 
як уюверситет, не може використовувати дох~д 

або подібні широко застосовувані ключові по
казники ефективності (КР!) бізнесу для визна
чення свого успіху . У сфері вищої освіти можуть 
бути використані ІНШІ Індикатори: ВІдсоток 

студентів , які не завершили навчання; в1дсоток 

студентів , які завершили навчання вчасно; задо

воленість студентів; задоволеність випускників; 
задоволеність роботодавgів тощо. 

Результати наукової й інноваgійної діяльності 
можуть бути визначені на основі: кількості пуб-

лікаgій; gитування; кількості патенпв; юлькос

ті контрактів; доходу тощо. Подібний перелік 
показників може бути розроблений для інших 

сфер діяльності університету. Однак дані часто 
обмежені до невеликого обсягу широкодоступ

ної інформаgії, що значно ускладнює проведен
ня глибокого бенчмаркінгового аналізу. 

Незалежно від того, проводять наgіональний 

беwrмаркінг сектору вищої освіти чи бенчмар
кінг окремих ВНЗ, він має завжди ідентифі

кувати сильні та слабкі сторони інститу!JЇЇ та 
визначати систему gілей і показників для вдо

сконалення. Успішний бенчмаркінг базується на 

потужному бажанні інститу!JЇЇ підвищити свої 
організаgійні результати, щоб стати «організа
gією, що навчається», яка розглядає проgеси в 

реальному часі, вивчає нові практики та адаптує 

нові моделі операgій . Як бенчмаркінг на рівні 

окремої структурної одиничі університету (фа-

2 Семешок С. Розвиток іннова!Jійною маркетингу 

на рИІ-П<у освітніх послуг / С. СемеІ-ПОк / / ГалИІJЬКИЙ 
економі•1ний вісник. - 2012. - № 6(39). - С. 151-158. 



УНІВЕРСИТЕТСЬКА НАУКА 

культету, шддІлу, Інституту тощо), так і бенч-. . . 
марюнг на ршm закладу загалом МО)Ке привести 

до значних результатш, яюцо використовується в 

контексті трансформаg:ії і розвитку. 

Бенчмаркінг вимагає концентраg:ії на змінах, 

інвестиg:іях у фінансові та людські ресурси, за-. . . . 
лученосn топ-менеркерш та шдпошдного персо-

налу в gей проgес для досягнення й поліпшення 

результатів. Найбільш g:інним він є, коли вико

ристовується на постійній довгостроковій основі 

та включається в проgес розробки стратегії уні

верситету. Він вимагає чіткого та професійного 

підходу на всіх етапах - від розробки алгоритму 

аналізу до чіткої ідентифікаgїі проgесу збору да
них та використання результатів. Основною сфе

рою застосування бенчмаркінгу у вищій освіті 

є стратегічний менеджмент і адміністрування, 

послуги для студентів (gентри розвитку кар'єри, 
послуги студмІстечка , проживання, харчування, 

конференg:ії тощо), наукові дослідження, викла
дання, власність, фінанси, управління, бібліотека 

й ІТ-забезпечення. 

В іноземних університетах бенчмаркінг є од

ним з етапів стратегічного планування. Варто 

розглянути рекомендований проgес бенчмаркін

гу в університеті, розроблений на основі резуль-. . . 
таnв дворІчного дослІд)кення в межах проекту 

« Бенчмаркінг в європейській вищій освіті», що 
фінансувався Європейською комісією (рис. 1). 

Оg:інювання ефективності уншерситету як . . . 
НОСІЯ та надавача осштmх послуг є основою 

для управлінських рішень щодо необхідності 

та характеру змін у функg:іонуванні освітнього 

проgесу. Такі оg:інки мають визначати ключові 

фактори успіху і перспективи розвитку освітніх 
організаg:ій та ідентифікувати й діагностувати 
проблемні зони, які можуть допомогти конкре
тизувати план для стратеrі<rних змін з метою 

підвищення конкурентоспроможності. 

Визначення проблемних зон дозволяє вияви

ти слабкі сторони ВНЗ в проgесі імплементаg:ії 

бізнес-проgесів. Рекомендується розподіляти їх 

на три групи: 

1) слабкі сторони з огляду на виконання 
проgесів; 

2) слабкі сторони, пов'язані з дефіgитом ін
формаg:ії та проgесу технічної підтримки; 

3) слабкі сторони, зумовлені організаg:ійною 
структурою та персоналом ВНЗ. 

Ідентифікаgія слабких сrорін є основою для по
шуку та аналізу можливих способів оптимізаgіі, 
основними з яки..'С є засrосовування операgійних за

ходів з часгковсіі нейтралізаgії слабких сrорін та роз

робка комплексної програми, спрямованої на їх ре

сгру~сrуризаgію. В обох випадках університет може 
працювати, викорисrовуючи інноваgійні моделі та 

відповідний механізм для поліпшення, нагромаджу

ючи теорети<шиЙ або практичний досвід інших. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1. Визначення пріоритетів, 2 . Збір даних та підготовка звіту 
цілей, показників та опорних ~ ./ Збір та перевірка даних 

позначок (бенчмарків) 
"У 

./ Оцінювання інституції порівняно з опорною 
./ Рішення щодо пріоритетних позначкою (бенчмарком) 

сфер 
JJ,.. ./ Мозковий штурм щодо процесів 

у пріоритетних сферах 
з . Розробка плану дій 

./ Розробка переліку потенційних 
для запровадження змін 

показниюв ./ Діагностика сильних та слабких сторін 
./Узгодженість «довгого перелі- інституції 

ку» потенційних показників 
./ Розробка плану дій щодо пілотного проекту 

./ Розробка на рівні експретизи і 
оцінювання 

./ Формування «системи ~ 
збалансованих показників» 

./ Фінальне узгодження системи 4. Моніторинг і контроль 

показників зі старшими ./ Реалізація плану дій 
менеджерами ./ Звітування 

Рис. 1. Етапи та кроки типового бенчмаркінгового проgесу у вищому навчальному закладі 

Джерело: розроблено автором на основі(1) 

1 А University Benchmarlcing Handbook Вenchmarlcing 
in ЕШ'ореаn Higher Education. (2010). European Centre 
for Strategic Management of Universities (ESMU). -

Retrieved from: l1ttps:/ /www.che-consпlt.de/downloads/ 

Handbook_ Benchmarlcing_ ЕВІ_ ІІ . pdf. 
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Бенчмаркінг скеровує всю систему стратегіч

ного менеджменту університету на постійні вдо-
сконалення його діяльності через полшшення 

поточних дій, застосування кращих практик та 

досягнення лідерської позичії в окремих сферах 
діяльності. У досконалення у сфері застосуван
ня бенчмаркінгу для розвитку й імплементафі 
конкурентної стратегії організачїі сприяло появі 
відповідного програмного забезпечення та тех
нологій просування і моніторингу використання 

чього управлінського інструменту . 

Висновки 

Використання конgепqп бенчмаркінгу в 

управлінні конкурентоспроможністю універси
тету дає змогу впроваджувати кращий досвід 

діяльності, підвищувати якість і ефективність 
освітніх послуг, формувати нове поняття освіт
нього проgесу, вимірювати професіоналізм ме
неджменту, що в результаті веде до стійкого роз

витку інституфі та досягнення бажаного рівня 
конкурентоспроможності. Вплив бенчмаркінгу 

залежить від правильного вибору об'єкта вдо
сконалення, визначення організаgїі-бенчмарку 

(тобто кращої, з якою порівнюють) та корис
ності ЇЇ досвіду для університету, від розвитку 

системи імплементаІJЇЇ й підтримки застосу
вання такого досвіду у власному ВНЗ у поєд

нанні з його системою стратегічного управлін

ня. Українські вищі навчальні заклади для по

ліпшення своїх між:народних позифй повинні 

більш активно використовувати бенчмаркінг у 
прочесі стратегічних досліджень ринку та стра
тепчного планування. 
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