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У статті досліджено особливості конкуренції в епоху глобалізації економічних відносин. Виз
начено, що завдяки виробництву високотехнологічних товарів, вартість деяких розробок зрос
тає настільки, що їх окупність забезпечується лише в разі виходу на глобальний ринок, що при
зводить до об'єднання компаній і переводить конкуренцію на глобальний рівень.
The features of competition in the epoch of globalization of economic relations are investigational
in the article. Certainly, that due to the production of highly technological commodities, the cost of
some developments grows so that their recoupment is provided only in the case of going into a global
market which results in the association of companies and translates a competition on a global level.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Конкуренція є головною ознакою середовища фун!
кціонування і одночасно важливим чинником розвитку
соціально!економічних систем різного рівня. Розгляд
конкуренції як антагоністичної боротьби має право на
існування. Однак, якщо аналізувати сутність конкуренції
за характером ринкової поведінки її учасників, потрібно
зауважити, що в сучасній економічній науці виокремлю!
ються два види конкуренції; конкуренція "чесна" або
"добросовісна" і "недобросовісна конкуренція" [7].
Остання передбачає отримання переваг над конкурен!
том за рахунок його дискримінації. При цьому найчаст!
іше використовується розповсюдження неточних або
неправдивих відомостей про конкурентів, введення в
оману споживачів відносно способу виготовлення това!
ру, його якості, незаконне використання товарного зна!
ку конкурентів. Також до методів недобросовісної кон!
куренції відносять: демпінг, таємна змова на торгах і
створення таємних картелів, підробка продукції конку!
рентів, корупція, неправдива реклама власної продукції
та ін. [11]. Як бачимо, антагоністичний характер відно!
син дійсно притаманний недобросовісній конкуренції.
Проте така конкуренція, хоч і зачіпає економічні відно!
сини, проте здебільшого знаходиться в правовій пло!
щині. Тому в подальшому ми обмежимося здебільшого
добросовісною конкуренцією.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Як боротьба розглядається конкуренція і багатьма
фахівцями, з чим не можна погодитися. Як приклад, наве!
демо цитати Дж. Траута і Е. Райса з їх книги "Маркетин!
гові війні": "Вільне підприємництво — це маркетингова
війна. Конкуренція стає звірячою… Істинна природа мар!
кетингу — конфлікт між корпораціями, а не задоволення
людських потреб. Якщо в процесі конкуренції задоволь!
няються потреби людей, то в інтересах суспільства дозво!
лити конкуренцію" [18, c. 22—23]. Така позиція підтри!
мується і деякими російськими фахівцями. Наприклад, В.
Тикін зазначає, що "будь!яка діяльність підприємця, спря!
мована на отримання прибутку, переслідує мету скорочен!
ня прибутку інших підприємців, оскільки поведінка
суб'єктів господарювання — боротьба за гроші спожива!
ча, а тому завдає конкурентам певного збитку" [19, c. 92].
Підхід до конкуренції як антагоністичної боротьби
базується на її класичній концепції, яка започаткована
А. Смітом [21] і в подальшому розвинута в працях А.
Маршала [15], Дж. Робінсона, Е. Чемберліна [20], Ф.
Хайека [23] та інших вчених. Конкурентні відносини в
зазначеній концепції розглядаються в контексті диле!
ми "виграв!програв", а сам конкурентний процес — як
своєрідна гра з нульовим результатом, коли виграш
одного конкурента означає програш іншого.
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ремлюють отримання знання [30,
c. 908]. Фактично на такому ж мо!
тиві участі у співробітництві наго!
лошують і А.Гельвановський і
Т. Литвинова, які вказують, що в
умовах посиленої конкуренції де!
ɉɨ ɦɚɫɲɬɚɛɭ
ɉɨ ɬɢɩɭ
ɉɨ ɨɛ’ɽɤɬɭ
ɉɨ ɫɬɚɬɭɫɭ
візом багатьох компаній є лозунг
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ
ɫɢɫɬɟɦɢ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ
ɞɿɣ
ɫɢɫɬɟɦ – ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ
ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɭ
"Навчатися у партнера". Тому ком!
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚ
панії, вступаючи в міжнародні аль!
ɜɿɞɧɨɫɢɧ
ɪɢɧɤɭ
янси, розглядають їх як "своєрід!
не вікно, яке дозволяє підгледіти
Ɇɿɤɪɨ- : ɨɤɪɟɦɿ
ȼɿɥɶɧɚ
Ⱦɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɚ
ɐɿɧɨɜɚ
можливості партнера" [6, c. 158].
ɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɚɛɨ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ
Тобто альянси, зокрема міжна!
ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ
Ɇɨɧɨɩɨɇɟɰɿɧɨɜɿ
родні, використовуються конкуру!
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ
ɇɟɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɚ
ɥɿɫɬɢɱɧɚ
ɯɚɪɚɤɬɟɪючими компаніями для отримання
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ
ɪɢɫɬɢɤɢ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ
навичків (знань) за межами фор!
ɬɨɜɚɪɭ
Ɇɟɡɨ- : ɪɟɝɿɨɧɢ, ɜɟɥɢɤɿ
мальних відносин, або так званих
ɦɿɫɬɚ, ɤɥɚɫɬɟɪɢ
Ɉɥɿɝɨɩɨɥɿɹ
неформалізованих знань.
ȱɧɫɬɢɬɭУ 1990!ті роки з'явилася тео!
ɰɿɣɧɚ
рія конкуренції на основі переваг
Ɇɚɤɪɨ- : ɤɪɚʀɧɢ ɬɚ
Ɇɨɧɨɩɨɥɿɹ
ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɤɪɚʀɧ
ресурсів, засновником якої вва!
жається С. Хант [27] (R!A теорія
Рис. 1. Основні види конкуренції
(resource!advantage theory)). Як
Джерело: розроблено автором.
зазначає Хант, конкуренція — це
постійна боротьба між фірмами за
МЕТА СТАТТІ
переваги у відношенні ресурсів, які ведуть до досягнен!
Метою статті є дослідження особливостей конку! ня положення на ринку, яке надає певні переваги у виг!
ренції в епоху глобалізації економічних відносин.
ляді заняття певних ринкових сегментів, що дають мож!
ливість отримувати більш високі фінансові результати
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
[27, c. 135]. Причому, якщо проаналізувати підхід С.
Зазначимо, що в сучасній економічній науці понят! Ханта, фінансові результати не можна отримати без
тя "конкуренції" розширилося порівняно з розглядом її переваг саме у перерозподілі ресурсів, які отримує
як протиборства учасників ринку. Як слушно наголошує фірма, діючи на ринку. Даний підхід, на нашу думку,
Н. Розанова, сучасні уявлення про конкуренцію харак! може бути плідно розвинутий для обгрунтування кон!
теризуються зміною концепції конкуренції на більш курентної поведінки і конкуренції не лише на рівні
широке поняття "взаємодія фірм на ринку" [13]. Таке підприємств, а й соціально!економічних систем більш
трактування конкуренції більше відповідає і смислово! високого рангу: регіонів, окремих країн та наднаціональ!
му значенню даного терміна. Адже в буквальному пе! них об'єднань.
рекладі konkurrieren означає — перебувати одночасно,
Узагальнивши праці фахівців з проблематики под!
діяти разом [14]. Боротьба означає, що є переможець і ілу конкуренції за різними ознаками [2], основні види
є переможений, тоді як змагання може передбачати конкуренції наведено на рис.1.
наявність лідера і відстаючого. У Законі України "Про
З вищезазначеного на рис. 1 в контексті предмета
захист економічної конкуренції" термін економічна кон! дослідження важливою ознакою конкуренції є масшта!
куренція також визначена як "змагання між суб'єктами би конкуруючих соціально!економічних систем, які виз!
господарювання з метою здобуття завдяки власним до! начають рівень суб'єктів конкурентних відносин. Най!
сягненням переваг над іншими суб'єктами господарю! більш поширеним є їх поділ на мікрорівень (рівень
вання" [9].
підприємств та прирівняних до них суб'єктів господарю!
В умовах глобального та гіпердинамічного середо! вання) та макрорівень (рівень соціально!економічних
вища навіть крупним компаніям складно реалізувати систем національного рівня) [12]. Дещо менш пошире!
свої ринкові стратегії, якщо вони протистоять всім кон! ним є виокремлення мезо!рівня конкуренції: рівня, де
курентам. Тому конкурентна поведінка на сучасному конкуруючими соціально!економічними системами ви!
етапі все більше є синтезом конкуренції (як боротьби) ступають регіони [26]. У свою чергу, у ній конкуруючі
та співробітництва. Причому на сучасному етапі низка регіони можуть належати одній національної соціаль!
факторів впливає на посилення співробітництва в заз! но!економічної системі, а можуть і різним. У першому
наченому синтезі. На думку С. Періса та Дж. Хендерсо! випадку логічно констатувати внутрішньодержавну
на, основні з них — це: технологічна залежність та взає! міжрегіональну, в другому — міжнародну міжрегіональ!
модоповнюваність, можливість скорочення тривалості ну конкуренцію.
інноваційного процесу, отримання доступу до ринків
Потрібно відзначити, що притаманність конкуренції
ресурсів та збуту, висока вартість розвитку технології, на рівні фірм (мікрорівні) визнається всіма фахівцями,
невизначеність в умовах високої динаміки зовнішнього але питання, чи конкурують між собою країни, є диску!
середовища [30, с. 908]. Проте, головним чинником сійним у економічній науці. Так, на думку П. Кругмана,
співпраці між конкурентами зазначені дослідники виок! країни не конкурують одна з одною, подібно до корпо!
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ
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розподілу мобільних факторів
виробництва (рис. 2).
Чим більш високі позиції в
зазначеній системі займає націо!
нальна економіка, тим менший
відтік з країни мобільних фак!
Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɭ
ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
торів виробництва і тим більший
ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɭ
ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ
притік. Тому в конкурентних
ɉɪɢɪɨɞɧɨɁɛɿɥɶɲɟɧɧɹ
Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ
відносинах на регіональному та
ɪɟɫɭɪɫɧɟ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ
ɡɧɚɧɶ
національному рівні важливо за!
ɉɿɞɬɪɢɦɤɚ ɟɤɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɪɟɫɭɪɫɿɜ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
безпечувати два аспекти, які
складають конкурентоспромож!
Рис. 2. Напрями конкуренції соціальноекономічних систем
ність:
глобального рівня
1) займати якомога вищі по!
Джерело: розроблено автором.
зиції в системі перерозподілу
рацій [8, с. 37]. Російський фахівець А. Воронов також доходів глобального ринку;
2) забезпечувати високу привабливість національ!
не включає в конкурентні відносини країни, зазначаю!
чи, що "не існує прикладу (за винятком воєнних них (регіональних) інститутів у порівнянні з іншими со!
конфліктів), де за який!небудь об'єкт конкуренції кон! ціально!економічними системами такого ж рангу.
Два вищенаведені аспекти конкуренції на регіо!
курували б цілі країни [4, с. 42]. Такої ж думки дотриму!
ються й інші представники неокласичного та інших нальному та національному рівні є взаємопов'язани!
підходів, які не враховують наявність транзакційних ми. Якщо соціально!економічна система займає високі
позиції в системі перерозподілу доходів глобального
витрат [8].
Дійсно, країни не конкурують між собою як корпо! ринку, то її інститути є ефективні, а отже й привабливі
рації. На рівні регіонів та країн виникає новий вид кон! в порівнянні з іншими країнами. Це забезпечує
курентних відносин — конкуренція між інститутами. Ви! збільшення мобільних факторів виробництва за раху!
никнення даного виду конкуренції справедливо пов'я! нок притоку з інших країн. У сучасних умовах мобіль!
зується з глобалізацією, наслідком якої є відкритість ними факторами виробництва є інвестиції, знання (носії
економіки, яка визнається основним фактором інститу! знань) і в меншій мірі природні ресурси. Зростання кон!
ційних змін [8]. Розвиток інформаційно!комунікаційних центрації мобільних факторів виробництва, у випадку
технологій (ІКТ), зниження транспортних та транзакц! їх ефективного поєднання, надає можливість країні по!
ійних витрат для продавців формує глобальні ринки силити позиції в системі перерозподілу доходів гло!
ресурсів: матеріальних, трудових, інформаційних (вклю! бального ринку через збільшення частки продукції, що
чаючи знання), фінансових (ринковий прибуток та інве! реалізується на глобальному ринку (під глобальним
стиції). Підвищення поінформованості про альтерна! ринком будемо розуміти сукупність усіх можливих
тивні інституційні умови в інших країнах зумовлює вибір ринків усіх країн).
Фактично, це й враховується у визначенні конкурен!
напрямку переміщення мобільних факторів виробницт!
ва їх власниками між інституційними системами. У та! тоспроможності національних економік.
На мезо!рівні суб'єктами конкурентних відносин
кому сенсі країни змагаються не тільки за високі позиції
в системі перерозподілу доходів глобального ринку, але виступають регіони, кластери, великі міста. На даному
й за зайняття певних позицій у глобальній системі пере! рівні, починаючи з теорії засновника теорії конкурент!
ного федералізму (КФ) Ч. Тібу,
прийнято вважати, що конкурен!
Ƚɿɩɟɪɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ
ція між регіональними органами
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɡɦɿɧ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ
влади (насамперд як економічни!
ми агентами) позитивно впливає
на економіку країни. Зазначений
автор відзначає як одну з основ!
ȻɚɝɚɬɨɆɭɥɶɬɢɪɢɧȼɢɫɨɤɢɣ ɞɢɧɚɦɿɡɦ
ɉɨɽɞɧɚɧɧɹ
ɚɝɪɟɫɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ
ɚɫɩɟɤɬɧɿɫɬɶ
ɤɨɜɿɫɬɶ
ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ
них чинників конкуренції на регі!
ɤɨɨɩɟɪɚɰɿʀ
ональному рівні мобільність фак!
торів виробництва, насамперед,
Ɂɦɿɧɚ ɜ ɩɨɜɟɞɿɧɰɿ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ
робочої сили [28]. У контексті КФ
регіональні органи влади для за!
ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ
ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ
ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ
ɉɨɥɿɜɚɪɿɚɧɬɧɿɫɬɶ
безпечення розвитку регіональ!
ɭɬɪɢɦɭɜɚɬɢ
ɭɬɪɢɦɭɜɚɬɢ
ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɩɨ
них соціально!економічних сис!
ɜɢɫɨɤɨɪɚɧɝɨɜɿ
ɜɢɫɨɤɨɪɚɧɝɨɜɿ
ɡɭɫɢɥɶ ɞɥɹ
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ
тем вимушені "боротися" за фак!
ɩɨɡɢɰɿʀ ɜ
ɩɨɡɢɰɿʀ ɧɚ
ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɪɿɡɧɢɯ
тори виробництва з метою утри!
ɛɚɝɚɬɶɨɯ
ɜɢɫɨɤɨɪɚɧɝɨɜɢɯ
ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɫɮɟɪɚɯ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ
ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ
ɩɨɡɢɰɿɣ
мання (залучення) їх у власних
ɪɢɧɤɚɯ
регіонах.
Зміни в конкурентній бо!
Рис. 3. Ключові напрями впливу глобалізації на конкуренцію
ротьбі, зумовлені глобаліза!
цією, були настільки значними,
Джерело: розроблено автором.
ɇɚɩɪɹɦɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɤ
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що замість терміну "конкуренція" почали вживати
термін "гіперконкуренція". Принципову відмінність
між вищезаз наче ними двома п оняттями вда ло
підкреслив професор Базельського університету
(Швейцарія) М. Брун, який зазначив, що в минулому
на підприємство діяла значна кількість, але ізольова!
них факторів. В епоху глобалізації ці фактори поча!
ли діяти як цілісна сукупність, що й зумовило виник!
нення багатоаспектної, динамічної та агресивної кон!
куренції [3]. Зазначимо, що аналізуючи позицію М.
Бруна, можна зробити висновок, що межу між дог!
лобалізаційним періодом і епохою глобалізації він
проводить по середині 90!х років ХХ!го століття. Про!
блема ідентифікації моменту, від якого коректно ве!
сти відлік глобалізації, і чи остаточно встановилася
глобалізація світової економіки у другому десятиріччі
ХХІ!го століття виходить за рамки предмета дослід!
ження. Нам важливо те, що конкурентна ситуація в
ХХІ!му столітті докорінно відрізняється від її анало!
га в ХХ!му столітті. Коротко відмінності між конку!
ренцією в епоху глобалізації (гіперконкуренцією) і
"звичайною конкуренцією" в доглобалізаційну епоху
М. Брун [3] та слідом за ним низка дослідників [16]
зводять до чотирьох ключових відмінностей (рис. 3).
Розглянемо вплив глобалізації на конкуренцію.
1. Якщо в доглобалізаційну епоху підприємства
конкурували в багатьох сферах розрізнено, то в ХХІ!
му столітті конкуренція відбувається в цих сферах од!
ночасно. Найбільш важливими сферами конкурентної
боротьби є якість, ноу!хау, витрати, створення ринко!
вих бар'єрів, фінансовий стан. Якщо раніше можливо
було займати високорангову позицію в конкурентно!
му просторі за рахунок високих позицій в одній з ви!
щезазначених сфер, то в сучасних умовах зусилля ме!
неджменту повинні концентруватися на всіх сферах
одночасно.
2. У сучасних умовах конкуренція набуває муль!
тиринкового характеру. Як окремі аспекти конку!
ренції виокремлюються характеристика рівнів: на то!
варних ринках, ринках ресурсів; на рівні підприєм!
ницьких концепцій; конкуренція поодинці чи в союзі
з іншими компаніями проти таких самих союзів. При!
чому в різних аспектах конкуренції поведінка підприє!
мства може бути суттєво різною. Така особливість
гіперконкуренції ще називається "багатоточковість"
або "мультиринковість конкуренції" [29]. Підприєм!
ство демонструє в різних аспектах конкуренції
відмінну (часто діаметрально протилежну) конкурен!
тну поведінку (наприклад, в одних — наступальну, в
інших — захисну). Хоча більшість дослідників під
мультиринковістю розуміють географічно розділені
ринки, де діє підприємство, або ж ринки різних про!
дуктів [29], на нашу думку, в умовах глобалізації заз!
начене поняття можна розширити не лише на різні
ринки, але й інші аспекти конкуренції, тому термін
"багато точкова конкуренція" більш коректний, ніж
мультиринкова, оскільки він повніше описує специ!
фіку конкуренції в сучасних умовах. Якщо перевести
багатоточковість конкуренції в терміни рангових по!
зицій D , E , J ,….. Z , то це означатиме, що кожна по!
зиція визначається сукупністю позицій меншого по!
рядку (координат) в кожному аспекті конкуренції. Та!

ким чином конкурентний простір стає багатовимір!
ним, що значно ускладнює множину траєкторій, по
яким можуть змінюватися рангові конкурентні по!
зиції.
3. Ключовою відмінністю гіперконкуренції та кон!
куренції в доглобалізаційну епоху є відмінності в ди!
наміці розвитку ринку. В епоху глобалізації динамізм
розвитку ринків суттєво посилився. За висновком М.
Бруна, з яким, на нашу думку, слід повністю погодити!
ся, позиції конкурентів та розстановка сил на ринках
змінюються з усе зростаючою швидкістю [3]. Як слуш!
но зазначає Л. Антонюк: "Зростання транснаціоналізації
факторів виробництва розширює масштаби конкуренції,
переміщення капіталу, збільшує кількість учасників
світового виробництва, сприяючи появі нових конку!
рентів, зростає конкуренція як за споживачів, так і за
постачальників товарів, різко знижується собівартість
продукції завдяки досягненню ефекту масштабу та мож!
ливостям застосування ТНК новітніх технологічних про!
цесів" [1, c.15]. В епоху глобалізації постійно збіль!
шується кількість міжнародних поглинань та злиттів. Усе
швидше на ринок проникають інновації у вигляді нових
товарів та послуг, але і все швидше вони застарівають,
їх витісняють нові товари. Недаремно Д'Авені (D'Aveni)
зазначав, що ключовою ознакою гіперконкуренції є
швидке створення і руйнування ринкових переваг [31].
Яку б ринкову перевагу не створило підприємство,
термін її дії в епоху глобалізації стає все коротшим [31].
Як наслідок такої швидкої динаміки чітка конфігурація
ринку, як це було в епоху, що передувала глобалізації,
в сучасних умовах відсутня. Ринкова конфігурація, як і
контури ринку, стають все більш розмитими і неодноз!
начними, все більше посилюється своєрідна "ерозія"
структури ринків [30].
Зростаючу динаміку ринку іноді порівнюють з ком!
пресією (стиском) часу для суб'єктів, які управляють
соціально!економічними системами [30]. Дійсно, в умо!
вах, що швидко змінюються, часу на прийняття рішень
стає все менше, а прогнозувати ситуації стає все склад!
ніше, горизонти прогнозів стають все коротшими. Ра!
зом з ерозією ринків це посилює невизначеність та ри!
зиковість діяльності на ринку.
Четвертою відмінністю між доглобалізаційною
конкуренцією та гіперконкуренцією фахівці вказують
зростання агресивності ринкової поведінки учасників
конкурентної боротьби. Поведінка фірм все більше
віддаляється від мирного суперництва. Здійснюють!
ся прямі ринкові атаки з метою послаблення конку!
рентів, причому часто порушенням правових правил
та регулювань. Особливо часто для цього використо!
вується агресивна політика цін [2, c. 34], яка в багать!
ох випадках переростає в цінові війни, особливо, коли
відбувається експансія закордонних виробників на
національні ринки інших країн [31, c. 277]. Все більш
агресивною стає поведінка не лише виробників, але
й торгових посередників [1, c. 15]. Іншими словами, в
епоху глобалізації посилюється недобросовісна
конкуренція. Існує навіть думка, що всі конкурентні
відносини в сучасну епоху переносяться в сферу не!
добросовісної конкуренції [17]. Однак в даному ас!
пекті більш коректною, на нашу думку, є позиція А.
Гордєєва, яку він обстоює в низці своїх публікацій
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відносно того, що в конкуренції на сучасному етапі
діють дві протилежні тенденції "згасання" та "загост!
рення" конкурентних відносин. Як уже зазначалося,
в останні роки значно частіше утворюються альянси
та інші форми співпраці між фірмами, всередині яких
конкурентна боротьба "згасає", але натомість вона
посилюється між такими утвореннями [5]. Власне кон!
курентна боротьба переноситься на колективний
рівень між фірмами, що входять в альянс, та фірма!
ми, що функціонують на ринку самостійно, а також
між альянсами [10]. Тому логічніше зазначати не по!
силення агресивності конкуренції в епоху глобалі!
зації, а диверсифікацію поведінки конкурентів, по
відношенню до одних конкурентів вона стає менш
агресивною (партнерів по альянсу), але по відношенні
до інших часто набуває агресивних рис.

ВИСНОВКИ
З наведених вище особливостей конкуренції в
епоху глобалізації економічних відносин, на нашу
думку, логічно випливає висновок, що зміна характе!
ру конкуренції зумовлює і зміни в управлінні соціаль!
но!економічними системами, втягнутими в даний про!
цес. Третя і четверта з наведеного переліку відмінно!
стей між гіперконкуренцією та конкуренцією в дог!
лобалізаційний період прямопов'язані з загрозами
функціонування та розвитку суб'єктів конкурентних
відносин. На яких би високих рангових позиціях вони
не перебували в поточному періоді, внаслідок дії кон!
курентів та змін зовнішнього середовища уже в не!
далекому майбутньому можливе переміщення на
більш низькі рангові позиції. Звичайно, якщо не бу!
дуть вживатися відповідні заходи з боку суб'єктів уп!
равління для утримання або покращання рангових
позицій в системі перерозподілу ресурсів на ринку.
Зі зміною звичайної конкуренції на гіперконкуренцію
для забезпечення функціонування та розвитку соц!
іально!економічних систем необхідно постійно вра!
ховувати загрозу переміщення на більш низькі ран!
гові позиції в конкурентній конфігурації, що означає
і зменшення доступу до ресурсів у системі ринків, де
функціонує система. Перша і друга з вищенаведених
особливостей конкуренції в умовах глобалізації та!
кож змінюють характер управління, надаючи йому си!
стемного характеру, оскільки багатоаспектність кон!
куренції та її системний характер потребують і адек!
ватного реагування.
Під впливом глобалізації змінюється структура кон!
куренції. Завдяки виробництву високотехнологічних
товарів, вартість деяких розробок зростає настільки, що
їх окупність забезпечується лише в разі виходу на гло!
бальний ринок, що призводить до об'єднання компаній
і переводить конкуренцію на глобальний рівень, оскіль!
ки в такому розі отримати прибуток можливо, лише зай!
нявши високі рангові позиції на глобальному ринку [25].
Масштаби жодного національного ринку не є достатні!
ми для окупності
В усіх країнах на сучасному етапі досить гостро
стоїть проблема захисту національних виробників, які
внаслідок глобалізації змагаються за конкурентні по!
зиції не лише між собою, але і з іноземними виробника!
ми та підрозділами ТНК, які розміщуються на території
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країни. Систему державного регулювання діяльності
комерційних агентів та ринкового середовища у
відкритій економіці П.В. Коваленко зводить до принци!
пової моделі, яка об'єднує кілька функціональних
блоків: (1) макроекономічного, (2) інституційно!органі!
заційного та адміністративно!правового та (3) інституц!
ійно!стимулюючого [11, c. 9]. Тому в умовах глобалі!
зації конкуренція визначається уже не лише ринковими
чинниками, а складним чином поєднується з заходами
регулювання на національному рівні і в ряді випадків на
наднаціональному — оскільки конкурентні відносини
регулюються також і міжнародними організаціями ЄС,
UNCTAD, ОЕСР та іншими [25, c. 48].
Отже, основні зміни в сутності конкуренції в умо!
вах глобалізації можна звести до наступного: відбу!
вається розширення рангів соціально!економічних си!
стем, які вступають в конкурентні відносини до рівня
регіонів та країн; відбувається перехід від конкуренції
до гіперконкуренції, що зумовлено зростанням динам!
іки ринку, мультиринковості та багатоаспектності кон!
куренції; зростанням кількості альянсів, мереж та інших
подібних утворень та співпраці в їх межах та посилення
агресивності конкуренції між альянсами та суб'єктами,
які діють на ринку самостійно; зростання значимості
нецінової конкуренції.
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