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У

статті

розглянуто

конкурентоспроможності

національної

основні

положення

економіки.

Вивчено

концепції
аналітичний

потенціал конкурентного ромба М. Портера. Досліджено конкурентні
переваги України з погляду детермінант економіки: факторних умов, умов
внутрішнього попиту, суміжних і підтримуючих видів економічної діяльності,
структури і стратегії фірм, випадкових подій, дій уряду. Проаналізовано
економічні наслідки анексії Криму і збройного конфлікту на Донбасі. Надано
пропозиції щодо стабілізації економіки й успішної реалізації євроінтеграційних
прагнень (мінімальний обсяг – 700 знаків без пробілів).
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економічних наслідків.
Постановка проблеми. Успішне позиціювання вітчизняних продуктів на
світовому ринку є одним з основних завдань зовнішньоекономічної політики
України на сучасному етапі…
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у дослідження
проблем конкурентоспроможності національної економіки зробили такі

зарубіжні та вітчизняні вчені: Й. Шумпетер, М. Портер, А. Ругмен, Г. Моон…
Формулювання

цілей

статті.

Дослідити

конкурентні

переваги

національної економіки в контексті методологічної матриці…
Виклад основного матеріалу. Цілісною і такою, що відповідає сучасним
теоретичним уявленням та світогосподарській практиці, можна вважати модель
конкурентоспроможності національної економіки, розроблену М. Портером, де
він визначив конкуренцію як «продуктивність використання ресурсів», при
цьому підкреслюючи, що лише «постійне підвищення продуктивності
економіки означає її безперервний ріст» [1, с. 24-25]…
Висновки. Таким чином, Україна має всі необхідні ресурси, щоб
підтримувати успішну реалізацію євроінтеграційних прагнень: сприятливе
географічне розташування, значні обсяги природних ресурсів (чорноземи, водні
і мінерально-сировинні ресурси), а також достатню кількість людських
ресурсів, у тому числі висококваліфікованих наукових кадрів…
Список літератури:
1. Тридід О.М. Логістика : навчальний посібник. Київ : Знання, 2008. 566 с.
2. Природні ресурси. URL: http://myukraine.info/uk/geography/resources/ (дата
звернення: 03.02.2022).
References:
3. Trydid O.M. (2008) Lohistyka [Logistics]. Kyiv: Znannia. (in Ukrainian).
4. Natural resources. Available at: http://myukraine.info/uk/geography/resources/
(accessed: 03.02.2022).
MODEL OF INTERNATIONAL COMPETITIVENESS BY M. PORTER:
SUCCESSFUL POSITIONING OF UKRAINE ON THE WORLD MARKET
Successful positioning of domestic products on the World market is one of the
main tasks of the foreign economic policy of Ukraine at the present stage. Integrated
and consistent with modern theoretical concepts and world economic practice, one
can consider the model of the national economy competitiveness, developed by
M. Porter. It is based on a system of four determinants, called "Competitive
Diamond". The role of two variables – the chance and the government (or the role of

the state), which, however, are not included in the diamond, but are out of its bounds,
are also analyzed in details. The point of reference for assessing Ukraine's factor
conditions is its comparatively wealth of natural resources, as well as the availability
of relatively skilled labor resources. The territory of Ukraine is mainly located in the
temperate climatic zone, only the southern coast of Crimea – in the subtropical.
Therefore, in general, climatic conditions are favorable for agricultural production,
the functioning of transport and energy sectors. Ukraine belongs to the territories
with climatic comfort. Labor resources are another competitive advantage. The
unemployment rate in 2012 was 7.5 % versus 7.9 % in 2011. The combined gross
enrolment ratio in education in 2014 was 76 %, so, with the EU integration, the
country has a definite competitive advantage in the market of skilled labor
(мінімальний обсяг – 1800 знаків без пробілів).
Key words: competitiveness of national economy, competitive diamond,
determinants of economy, system of indicators, estimation of economic consequences.

