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У дипломній роботі розглянуто питання удосконалення стратегії 

міжнародної конкурентоспроможності інформаційно-технологічних компаній 

України. Проект виконаний на базі звітів провідних ІТ компаній світу: AXIS 

Communications, Lantronix та Apple Incorporation. Досліджено теоретичні 

аспекти формування стратегії конкурентоспроможності підприємств. 

Проаналізовано ІТ стратегії високотехнологічних компаній світу та на основі 

них запропоновано напрями щодо удосконалення стратегії вітчизняних ІТ 

компаній.  
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В дипломной работе рассмотрены вопросы совершенствования стратегии 

международной конкурентоспособности информационно-технологических 

компаний Украины. Проект выполнен на базе отчетов ведущих ИТ компаний 

мира: AXIS Communications, Lantronix и Apple Incorporation. Исследованы 

теоретические аспекты формирования стратегии конкурентоспособности 

предприятий. Проанализированы ИТ стратегии высокотехнологичных 

компаний мира и на основе них предложены направления по 

совершенствованию стратегии отечественных ИТ компаний.  
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In the the diploma considered improving strategy of international 

competitiveness of information technology companies in Ukraine. The project was 

completed on the basis of reports leading IT companies in the world: AXIS 

Communications, Lantronix and Apple Incorporation. There were enterprised the 

theoretical aspects of competitiveness strategy. The analysis of IT strategy and 

technology companies in the world based on these suggested areas for improvement 

strategy for domestic IT companies.  
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