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Предмет навчальної дисципліни 

Предметом дисципліни «Конкурентний моніторинг бізнесу» є вивчення та 

опанування студентами основних понять, принципів та видів моніторингу, а 

також практичних засад використання конкурентного моніторингу для 

покращення бізнесу шляхом аналізу діяльності конкурентів та адаптації 

найкращих прикладів його організації. 

  

 

Мета навчальної дисципліни 

Мета вивчення дисципліни «Конкурентний моніторинг бізнесу» – це 

допомогти студентам здійснювати  порівняльний аналіз фірм-конкурентів, 

аналізувати їх «сильні» та  «слабкі» сторони. На основі систематично викладених 

основних положень теорії бенчмаркінгу та конкурентного моніторингу в бізнесі, 

використовувати різноманітні онлайн-сервіси для виявлення конкурентів, 

проводити моніторинг та аналізувати їх діяльність на основі зібраної й 

систематизованої про них інформації зі соціальних медіа (блоги, соціальні 

мережі, форуми). Формування знань і навичок, необхідних для розв'язування 

задач з застосуванням персонального комп'ютера й сучасного програмною 

забезпечення. Сформувати теоретичні і практичні знання щодо методології 

проведення бенчмаркінгу, особливостей його застосування для вдосконалення та 

ефективного просування бізнесу в мережі Інтернет. 

 

Основні завдання 

Завданнями навчальної дисципліни «Конкурентний моніторинг бізнесу» є: 

вивчення основних положень, понять і категорій, що відносяться до 

функціонування конкурентного моніторингу;  формування комплексу 

взаємопов’язаних компетенцій в сфері пошуку і впровадження передового 

досвіду в діяльність компанії; вивчення процесу безперервного вдосконалення 

діяльності організації; вивчення засад дослідження внутрішнього та зовнішнього 

середовища організації, виявлення можливостей вдосконалення, а також 

виявлення інновацій для впровадження їх для забезпечення 

конкурентоспроможності компанії. 

 

 



 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

Дисципліна «Конкурентний моніторинг бізнесу» взаємопов’язана з такими 

дисциплінами як «Технології антикризового та інтелектуального управління 

бізнесом» та «Інструменти вимірювання і оцінювання соціально-економічних 

процесів». 

 

Вимоги до знань і умінь 

а) знати 

 загальне поняття про конкурентного моніторингу; 

 цілі і задачі конкурентного моніторингу; 

 типи, види та процеси моніторингу; 

 етапи проведення моніторингу; 

 способи отримання інформації; 

 особливості застосування бачмаркінга в різних країнах; 

 вдосконалення та підвищення ефективності діяльності підприємств з 

використанням конкурентного моніторингу. 

б) уміти 

 чітко формулювати цілі та задачі, на основі наявної інформації; 

 аналізувати бізнес-процеси; 

 проводити аналіз конкурентного середовища; 

 здійснювати планування та організацію основних етапів бенчмаркінга, 

 розробляти маркетингову стратегію організації, планувати та здійснювати 

дії, направлені на її реалізацію; 

 використовувати в практичній діяльності інформацію організації, отриману 

в результатах маркетингових досліджень та порівняльних аналізів кращих 

практик у менеджменті. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

Номер теми Назва теми 

Тема 1. 
Поняття конкурентного моніторингу («бенчмаркінг»): 

суть, зміст, цілі і завдання. 

Тема 2. 
Механізм конкурентного моніторингу. Недоліки 

застосування. 

Тема 3. 
Ділова розвідка та промислове шпигунство як 

складові конкурентного моніторингу. 

Тема 4. 
Застосування Веб-маркетингу в аналізу конкурентів 

як інструмент покращення бізнесу. 

Тема 5. 
Аналіз конкурентів в системі управління 

підприємством. 

Тема 6. 
Конкурентоспроможність персоналу та її вплив   на 

ефективність діяльності. 

Тема 7. Світовий досвід конкурентного моніторингу 

 


