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Міжнародна конкурентоспроможність 

Обсяг – 5 кредитів, 

150 годин, в т.ч. 

лекцій – 34 год.,  

практичні заняття – 

34 год.,  

Самостійна  

робота  - 82 год. 
аналізу міжнародної конкуренто-

спроможності економічних суб’єктів 
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Формування у майбутніх фахівців системи теоретико-прикладних 

знань про сучасні методи та інструменти підвищення міжнародної 

конкурентоспроможності економічних суб’єктів  

в умовах глобальної економіки. 

 



Вивчення дисципліни додатково сприяє 
формуванню студентом таких компетентностей:  

 • здатність до розуміння соціально-економічних явищ, 
суспільних процесів і тенденцій науково-технічного 

прогресу; 

• здатності до системного мислення, креативність; 

• здатності до новаторства та інноваційної активності в 
підприємницькій діяльності; 

• здатність управління діяльністю суб’єкта, що 
здійснює ЗЕД; 

• здатність аналізу міжнародних економічних відносин 
у процесі інтеграції. 
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Тематичний план дисципліни 
Лекційні блоки: 
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Теорії, моделі та концепції міжнародної конкурентоспроможності 

Конкурентне середовище діяльності підприємства на зовнішньому ринку 

Міжнародна конкурентоспроможність підприємств в умовах 
транснаціоналізації світової економіки 

Соціально-орієнтовані стратегії підприємств в системі заходів посилення 
міжнародної конкурентоспроможності  
Особливості забезпечення міжнародної конкурентоспроможності 
кооперативних підприємств та організацій 

Методика аналізу конкурентоспроможності підприємств на світовому ринку 

Методи оцінки ефективності діяльності підприємства на зовнішньому ринку 

Сучасні інструменти посилення міжнародної конкурентоспроможності 
підприємств 

Проблеми посилення міжнародної конкурентоспроможності вітчизняних 
підприємств на сучасному етапі 
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Кадрове забезпечення: 
• Лектор –  

• к.е.н., доц. Семів Сергій Романович: 
• доцент кафедри МЕВ 

• директор Центру кооперативної науки та освіти ЛТЕУ 

• секретар Економічної комісії НТШ в Україні 

• лауреат гранту Президента України для молодих вчених (відповідно до 
Розпорядження Президента України № 1279/2005-рп.) 

• автор понад 90 наукових публікацій в Україні та за кордоном 

• Практична діяльність:   

• активно співпрацює з діловими колами Західної України у сфері бізнес-планування та 
інвестиційного проектування, був відповідальним виконавцем при розробці понад 70 
бізнес-планів та інвестиційних проектів  

• плідно співпрацює з органами державного управління на місцевому рівні, був 
відповідальним виконавцем та керівником понад 15 науково-дослідних тем, 
державних регіональних, галузевих стратегій та програм, які виконувалися на 
замовлення органів державного управління та Укркоопспілки, брав участь у 
міжнародних консультаційних проектах Євросоюзу      
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