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Силабус навчальної дисципліни 

«КОНКУРЕНТНИЙ АНАЛІЗ ТА ЕКОНОМІЧНА РОЗВІДКА НА 

АВІАЦІЙНОМУ ТРАНСПОРТІ» 

Освітньо-професійна програма: Економіка підприємства 

Спеціальність: 051 Економіка 

Галузь знань: 05 Соціальні і поведінкові науки 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Професійно-орієнтована навчальна дисципліна вибіркового 

компонента фахового переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

4 кредити/120 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

теоретико-методичні, технологічні і змістовні аспекти щодо 

проведення конкурентного аналізу та виконання досліджень ринку; 

формування уявлення про можливості використання результатів 

досліджень ринку для прийняття ефективних організаційних та 

виробничих рішень; використання результатів досліджень ринку як 

елементу власної економічної розвідки та для запобігання 

недобросовісної конкуренції і збереження власної комерційної 

таємниці 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

формування у студентів комплексу теоретичних знань і практичних 

навичок з конкурентного аналізу та оцінки стану зовнішнього 

середовища авіаційного транспорту, а також економічної розвідки як 

основи безпеки підприємств, розробки практичних рекомендацій 

щодо запобігання зі сторони конкурентів і формування власних дій з 

економічної розвідки 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

 вміння проводити конкурентний аналіз, ідентифікувати всі види 

конкурентних переваг, якими володіє підприємство, визначити ті, які 

мають бути досягнутими у майбутньому для поліпшення його 

конкурентоспроможності; обґрунтовувати вибір методів 

конкурентного аналізу галузі використовувати розрахунки, пов’язані 

з оцінюванням рівня конкуренції в галузі; здійснювати конкурентний 

аналіз зовнішнього середовища, чинників впливу на 

конкурентоспроможності підприємства; визначити масштаби 

конкурентного галузевого середовища підприємства і оцінювати 

розстановку сил на ринку. 

Визначати ознаки недобросовісної конкуренції, формувати заходи 

щодо захисту комерційної таємниці; розробляти заходи щодо 

запобіганню впливів елементів економічної розвідки, а також захисту 

інформації щодо стратегій загальних і функціональних, ресурсів, 

наявних в розпорядженні; процесів виробництва економічних благ, 

тобто технологій; процесів розподілу і обігу; процесів споживання; 

процесів моделювання виробництва і економічних явищ; 

дослідницьких процесів. Вивчати застосовувані конкурентами 

технології; розробляти напрями комерційної розвідки серед яких: 



дослідження витрат, менеджменту, маркетингу, фінансів 

підприємства, регіону, галузі, країни, де особлива увага приділяється 

розробкам продуктів, організації реклами, продажів, ринків 

конкурента. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Володіння категоріальним апаратом з конкурентного аналізу та 

економічної розвідки на авіаційному транспорті; теоретичними 

основами, методами і прийомами конкурентного аналізу та оцінки 

конкурентного середовища і конкурентів, динаміки розвитку 

авіаційного транспорту (галузі), місткості ринку та його сегментів. 

Своєчасно забезпечувати керівництво надійною та усесторонньою 

інформацією про оточуюче середовище підприємства; виявляти 

фактори ризику, які можуть торкатися інтересів підприємства та 

зашкодити його нормальному функціонуванню; організовувати 

максимально ефективної інформаційної роботи, яка виключатиме 

дублювання структурними підрозділами підприємства функцій одне 

одного; здійснювати короткострокові та довгострокові прогнози 

впливу оточуючого середовища на господарську діяльність 

підприємства. Розробляти рекомендації щодо локалізації та 

нейтралізації фактів економічної розвідки, що активізуються; 

розробляти заходи з посилення сприятливих та локалізація 

несприятливих факторів впливу оточуючого середовища на 

підприємства авіаційного транспорту.  
Навчальна логістика Зміст дисципліни Фундаментальні основи конкурентного аналізу 

галузі, інструментарій конкурентного аналізу галузі, стратегічна 

сегментація та аналіз динаміки галузі, аналіз рушійних сил змін 

галузевого ринку, моніторинг та оцінка привабливості галузі, аналіз 

фінансової стратегії та фінансових показників галузі, оцінка 

інвестиційних потоків у конкурентному аналізі галузі, оцінка 

можливостей інноваційного розвитку галузі. Теоретичні підходи до 

визначення сутності, принципів, етапів економічної розвідки, 

застосування законних методів і прийомів при веденні економічної 

розвідки, комерційна розвідка в сфері управління, фінансового стану, 

в промислові сфері, ресурсного і науково-технологічного 

забезпечення. Інтереси сторін при інформаційній розвідці щодо  

поточного стану галузевих і регіональних ринків; ефективність 

функціонування фінансових систем тощо 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн 

Форми навчання: очна, дистанційна 

Пререквізити Комплексна система економічної безпеки авіаційного транспорту, 

корпоративна економічна безпека, управління фінансово-

економічною безпекою авіапідприємства, діагностика економічної 

безпеки авіапідприємств 

Пореквізити Управління антикризовою діяльністю авіатранспортного 

підприємства, діагностика економічної безпеки авіапідприємств 



Інформаційне 

забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Крегул Ю. І., Зубок М. І., Банк Р. О. Комерційна розвідка та 

внутрішня безпека на підприємстві: навчальний 

посібник.Київ:КНТЕУ, 2014. 176 с. 

2. Іванюта Т. М., Заїчковський А. О.Економічна безпека 

підприємства: навчальний посібник. Київ: Центр учбової 

літератури, 2009.  255 с. 

3. Предборський В. А.Економічна безпека держави: монографія. 

Київ: Кондор, 2005.  392 с. 

4. Конкурентоспроможність підприємств у міжнародному цифровому 

просторі: монографія/ Національний авіаційний університет ; 

Ареф'єва О. В., ред.  – Київ: Освіта України, 2019. – 342 с. 

5. Блохин Л. Н., Осадчий С. И., Дидык А. К., Рудюк Г. И. Технологии 

конструирования современных конкурентоспособных комплексов 

управления стохастическим движением объектов: монография.  – 

Кировоград: Лисенко В. Ф., 2015. – 284 с. 

6. Власюк О. С., Мокій А. І., Іляш О. І., Волошин В. І., Флейчук М. І. 

Безпека та конкурентоспроможність економіки України в умовах 

глобалізації: монографія/ Національний інститут стратегічних 

досліджень.  – Київ: НІСД, 2017. – 384 с. 
 

Репозитарій НАУ: 

Посилання на вкладені в репозитарій авторські конспект лекцій, 

методичні рекомендації, які пройшли процедуру затвердження на ВР 

факультету або на ВР Університету, а також наукові статті, 

дисертація, тощо  

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

аудиторія теоретичного навчання,  

проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

залік, тестування 

Кафедра Економіки повітряного транспорту 

Факультет Факультет економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) 

 АРЕФ’ЄВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА 

Посада: завідувач кафедри 

Вчене звання: професор 

Науковий ступінь: доктор економічних наук 

Профайл викладача: посилання на профіль 

Тел.: 067-798-92-69 

E-mail: корпоративна ел.пошта  

Робоче місце: 2.413 а: 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=336436&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=336436&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=336436&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=206554&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=206554&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=206554&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=116122&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=116122&lang=uk-UA


Лінк на дисципліну Вказується посилання на розроблений електронний курс та 

розміщений в Google Classroom або Moodle 

див. https://youtu.be/zCR8srSgw_0 ) 

 

https://youtu.be/zCR8srSgw_0

