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Міністерство освіти і науки України

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

Розглянуто теоретичні питання щодо сутностi глобальної конкуренцiї, методiв ведення
та досягнення конкурентних переваг у глобальній економіці, а також розвиток конкурентних
стратегій, що служать передумовою розвитку конкурентоспроможної економіки.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: конкурентоспроможність, інноваційна діяльність, ринкова інфра-
структура, ринкова економіка, стратегія державного управління.

Вступ. Глобалізація є однією з найхарактерніших ознак сучасного розвитку сві-
тової економіки. Вона охопила майже всі сфери i процеси економічного життя,
створюючи як переваги, так і труднощі для країн, галузей і підприємств у здійс-
ненні ними своєї господарської діяльності, передусім у конкуренції.

Глобалізація призвела до появи нової форми конкуренції, яка стала наслідком
виходу за межі окремої країни, виробництва і капіталу, а загалом і національного
ринку, формуючи відповідну всесвітню глобальну систему конкурентних відносин.
Еволюція конкурентних відносин позначилася і на механізмах отримання конкурен-
тних переваг.

Класична теорія конкуренції обґрунтовує конкурентний успіх наявністю у вироб-
ника абсолютних (А. Смiт), або відносних (Д. Рикардо) переваг, тобто коли мають
місце найнижчі витрати виробництва, або коли виробляється багато різноманітних
товарів, якi можуть мати вищi ціни. Для збереження таких переваг підприємства
повинні постійно їх забезпечувати або через підвищення якостi товарiв, або через
зростання продуктивностi працi.

Якщо Д. Рикардо в основу конкуренцiї клав вiдмiнностi у продуктивностi працi,
то в подальшому конкурентнi переваги почали шукати у факторах виробництва. М.
Портер вказує на те, що первiсний варiант факторного пiдходу було розроблено
Хекшером і Олином, якi вважали, що галузь отримує переваги якщо вона
iнтенсивно використовує фактори виробництва [1, с. 29]. Iнтенсивне, в даному ви-
падку, передбачає і продуктивне використання нацiональних ресурсiв. Оскiльки
фiрми рiзняться за рiвнем продуктивностi, це створює умови для отримання конку-
рентних переваг для бiльш продуктивних галузей як у серединi краiни, так і на
свiтовому ринку при конкуренцiї з виробниками iнших країн. За М. Портером
«країна отримує порiвняльнi переваги в тих галузях, де iнтенсивно використову-
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ються фактори, що вона їх має у надлишку», і навпаки — «iмпортуються тi товари і
послуги, у виробництвi яких країна зазнає вiдносний нестаток факторiв» [1, с. 30].

Концепцiя порiвняльних переваг щодо наявностi та ефективностi використання
факторiв виробництва була досить впливовою майже до другої половини ХХ ст.,
доки основний прирiст виробництва та мiжнародної торгiвлi залежав переважно від
забезпеченостi країни основними факторами виробництва — землею, робочою си-
лою, природними ресурсами і капiталом. Це вплинуло на формування структури
експорту й iмпорту у багатьох галузях економiки рiзних країн.

Постановка задачі. Поширення процесів економічної глобалізації продемонст-
рувало багатогранність чинників, що створюють передумови конкурентноспромож-
ної національної економіки в умовах науково-технiчного прогресу, який iстотно
прискорився у другiй половинi минулого столiття, факторна концепцiя
порiвняльних переваг у її традицiйному виглядi виявилася неспроможною поясни-
ти такий феномен — чому країни, якi мають однаковi, або майже однаковi умови iз
забезпеченням факторами виробництва, не завжди є настiльки ж і конкурентоспро-
можними. В останнi двадцять рокiв в iсторiї економiчних вiдносин таким прикла-
дом можуть слугувати Україна і Росiя у порiвняннi з конкурентоспроможними
країнами Заходу. Маючи сприятливі умови забезпечення основними факторами ви-
робництва — природними мінерально-сировинними і енергетичними ресурсами,
трудовим капіталом, розвиненою системою основних виробничих фондів економі-
ка України і Росії як у складі СРСР, так і в умовах самостійності істотно відставала
за рівнем конкурентоспроможності від розвинених країн світу. Але це зовсім не
означає, що факторна теорiя конкурентних переваг себе вичерпала. Вiдбулася змiна
умов і характера конкуренцiї. Пiд впливом науково-технiчного прогресу значно
розширилося факторне поле отримання конкурентних переваг. Хекшер і Олин ви-
ходили з того, що всi країни використовують приблизно однакову технологiю і
рiзняться лише за ступенем володiння основними факторами виробництва, що
вiдповiдало фактичному стану справ на той час. У подальшому з’ясувалося, що
технологiї — це динамiчна категорiя, а їх удосконалення надає фiрмам можливiсть
вирiшувати проблему факторiв шляхом замiни сировинних компонентiв виробниц-
тва, диференцiацiї асортиментного складу продукцiї, пiдвищення продуктивності
працi, зменшуючи вiдповiдно залежнiсть вiд ресурсiв.

Тобто використання нових ефективніших технологiй стає додатковим фактором
отримання конкурентних переваг. Технологiчне вдосконалення виробництва дає
можливiсть фiрмам замiнювати природнi компоненти сировини і енергетиних ре-
сурсiв на бiльш ефективнi штучнi, наприклад: бавовна — на штучнi волокна, при-
роднi вуглеводнi (нафта, газ) — на бiопаливо, асортимент конструкцiйних ма-
терiалiв, де основним традицiйно був метал, розширювати за рахунок полiмерних
матерiалiв (полiстиролу, полiетилену, стеклопластику). Гнучкi автоматизованi тех-
нологiї зменшують потребу в робiтниках.

Стратегiя технологiчних змiн значно збагачує конкурентнi можливостi фiрми
порiвняно з конкурентами, якi спираються лише на переваги в основних факторах
виробництва. Проте технологiчнi змiни в якостi провiдного фактора конкуренто-
спроможностi дiють лише на певному вiдрiзку конкурентного шляху. З часом
вiдбувається їх диверсифiкацiя, розширення масштабiв використання як серед фiрм
власної країни, так і зарубiжних країн, через що конкурентнi переваги, отриманi за
допомогою вiдповiдної технологiї, поступово зникають. Але технологiчна стратегiя
у механiзмi отримання конкурентних переваг дала поштовх становленню і викори-
станню бiльш широкого погляду на можливостi технологiчних змiн.

Попереднi теорiї отримання конкурентних переваг були, по сутi, статичними.
Стратегiя порiвняльних переваг, факторна стратегiя, стратегiя технологiчних змiн
забезпечували по-сутi конкурентнi можливостi фiрми в якийсь промiжок часу. Тодi
як у конкуренцiї нема рiвноваги. Наприклад, М. Портер вказує на те, що за вислов-
ленням И. Шумпетера «конкуренцiя — являє собою ландшафт безперервних змiн,
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на якому з’являються новi товари, новi шляхи маркетинга, новi виробничi процеси і
новi ринковi сегменти» [1, с. 39]. Тобто, ми повиннi визнати, що змiни в умовах
отримання конкурентних переваг здiйснюються набагато швидче і охоплюють
ширшi масштаби як конкурентного, так і факторного поля, нiж лише поява нової
технологiї.

Результати. Ми вважаємо, що оновлення технологiї — це ключовий момент
конкурентної боротьби, але в його шлейфi з’являється безлiч нововведень, якi сут-
тєво впливають на загальну картину розподiлу конкурентних переваг. Як вiдмiчає
М. Якубовський, «поява нових технологiй стимулює як виробництво, так і творчий
процес — з’являються новi гiпотези, концепцiї, iдеї щодо можливостей техно-
логiчних змiн у рiзних галузях економiки і промисловостi зокрема. Змiна структури
попиту також є потужним фактором активiзацiї iнновацiйних процесiв у напрямi
створення та реалiзацiї технологiчних можливостей виробництва нових видiв про-
дукцiї і задоволення зростаючого попиту на них» [31, с. 274]. Тобто фiрми почина-
ють використовувати стратегiю безперервних змiн на всiх етапах наукового, вироб-
ничого та комерцiйного шляху, вiд появи нової продукцiї і послуг до їх реалiзацiї
на ринку.

Ми вважаємо, що на сучасному етапi розвитку конкуренцiї стратегiя техно-
логiчних змiн, як фактор отримання конкурентних переваг, збагачується новацiями
по всьому ланцюжку виробничої і комерцiйної дiяльностi, тобто набуває рис
iновацiйної стратегiї. М. Портер з цього приводу пише, що iнновацiї — це мож-
ливiсть здобути конкурентнi переваги [32].

На державному рiвнi цей процес опановується полiтикою iнновацiйного розвит-
ку, яка координує науковi дослiдження, забезпечує ресурсну пiдтримку новацiям,
створює вiдповiдне iнституцiональне поле для активiзацiї і пiдвищення дiєвостi
iнновацiйної стратегiї, що дозволяє вiтчизняним фiрмам і пiдприємствам приско-
рювати процес оновлення виробництва, випереджаючи своїх конкурентiв.

На рис. 1 зображено наше власне бачення розвитку теорiї конкуренцiї, а саме
конкурентних стратегiй як механiзмiв отримання конкурентних переваг. Починаю-
чи вiд стратегії абсолютних, вiдносних і факторних порiвняльних переваг, стратегiї
технологiчних змiн до iнновацiйної стратегiї, яка уособлює в собi на сьогоднi голов-
ний рушiйний фактор у досягненнi конкурентного лiдерства, всi цi стратегiї можуть
складати основу конкурентної боротьби як на внутрiшньому, так і на зовнiшньому
ринках.

Глобальна
стратегіяІнноваційна

стратегія
Стратегія
техноло-
гічних змін

Факторна
стратегія

Стратегія
порівняльних

переваг

Рис. 1. Схема розвитку конкурентних стратегій

Глобалiзацiя економiки призвела до виходу конкуренцiї за межi країн, утворила
всеохоплююче конкурентне поле у виглядi свiтового ринку, а конкуренцiю переве-
ла у ранг глобальної. Кожна з попередньо наведених стратегiй спиралася на якийсь
матерiальний фактор в отриманнi конкурентних переваг, чи то переваги у продук-
тивностi працi, надлишку основних факторiв виробництва, новi технологiї, або
бiльш широка гама нововведень, що забезпечує iнновацiйна стратегiя. Глобалiзацiя
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докорiнно змiнила ситуацiю з отриманням конкурентних переваг. Сутнiсть глобаль-
ної конкуренцiї ми визначили б як суто органiзацiйний феномен, коли всi розгля-
нутi стратегiї набувають свiтового масштабу, а конкурентнi переваги фiрми чи га-
лузi формуються через механiзм глобальної стратегiї. Наприклад, вiдноснi переваги
тепер оцiнюються не лише мiж фiрмами однiєї країни, а й мiж країнами і слугують
основою розмiщення виробництва. Глобалiзацiя майже виключила залежнiсть фiрм
вiд наявностi в країнi розмiщення тих чи iнших джерел сировини або енергоре-
сурсiв, оскiльки стало можливим їх завозити з iнших країн, де є їх надлишок, або
переносити туди матерiало- і енергоємнi виробництва. Динамiзм отримання нових
технологiй і використання iнновацiйних змiн зрiс через трансфер технологiй, утво-
рення міжнародних наукових і виробничих асоціацій, проведення спільних науко-
вих дослiджень. Мiграцiя трудових ресурсiв, особливо iнтелектуальних, та
фiнансового капiталу зменшила залежнiсть фiрм вiд наявностi цих ресурсiв у
мiсцях їх розташування.

В умовах глобалiзацiї конкурентнi можливостi фiрм, пiдприємств, а тим паче
галузей не обмежуються кордонами країн, де вони розташованi. Постає питання: а
чи змiнюються методологiчнi особливостi конкуренцiї, коли ми переходимо вiд
внутрiшнього ринку окремої країни до глобального мiжнародного ринку? Теорiя
вказує на те, що в бiльшостi вони зберiгаються, але з’являються новi риси, якi
iстотно коригують методологiчнi пiдходи до оцiнки сутностi глобальної конку-
ренцiї.

Перш за все ми маємо звернути увагу на те, що в умовах глобалiзацiї змiнюється
уявлення щодо галузi як суб’єкта конкуренцiї. У вiтчизнянiй науковiй лiтературi
пiд галуззю розумiють сукупнiсть пiдприємств, установ, органiзацiй, закладiв, якi
виробляють однорiдну продукцiю, або надають послуги, що задовольняють од-
норiднi потреби [33, с. 283]. Таке поняття хоча і вiдбиває загальноекономiчну
сутнiсть галузi, але не дає уявлення про галузь як суб’єкта конкуренцiї, оскiльки
пiд її визначення пiдпадають і агрегованi галузi, такi як легка промисловiсть,
хiмiчна промисловiсть, машинобудування, конкурентнi риси яких досить розмитi.

Виходячи з сутностi конкуренцiї як суперництва, галузь треба розглядати через
сукупнiсть пiдприємств, що виробляють продукцiю, або надають послуги зi схо-
жими споживчими властивостями. Iншими словами, галузь — це об’єднання
пiдприємств (фiрм) — конкурентiв, якi виробляють товари або надають послуги,
що є предметом їх суперництва мiж собою.

У легкiй промисловостi це групи пiдприємств з виробництва текстилю, одягу,
шкiри та виробiв зi шкiри. В хiмiчнiй промисловостi — пiдприємства з виробницт-
ва мiнеральних добрив, гумово-технiчних виробiв, полiмерiв, хiмiко-
фармацевтичних препаратiв тощо. В машинобудуваннi галузева структура має особ-
ливо розгалужений склад. Конкуренцiя тут може йти мiж виробниками таких групп
продукції, як: машини і устаткування для сiльського господарства, верстати, устат-
кування спецiального призначення для металургiї, хiмiчної промисловостi, легкої
промисловостi, деревообробної, побутовi прилади, офiсне устаткування, електро-
нно-обчислювальнi машини, апаратура для радiо і телебачення. Суб’єктами конку-
ренцiї в машинобудуваннi є такi галузi, як: автомобiльна, авiацiйна, суднобудiвна
промисловiсть та iн.

Кожна з наведених галузей досить унiкальна, має вiдповiдну структуру вироб-
ництва і специфiчну стратегiю конкуренцiї, яка дозволяє їм отримувати конку-
рентнi переваги. Взагалi, конкурентне положення галузi суттєвим чином залежить
вiд обраної стратегiї. Оскiльки сутнiсть конкуренцiї у рiзних галузях може суттєво
вiдрiзнятися, то і стратегiя, як мистецтво отримання конкурентних переваг, не бу-
ває однаковою для всiх галузей.

Вибiр стратегiї, як правило, починається з аналiзу структури галузi і можливих
варiантiв її змiн. Перш за все має бути визначено наявність у галузi виробникiв
традицiйної продукцiї, що будуть складати головну конкуренцію на глобальному
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ринку. Мається на увазі не лише перелiк конкурентiв, а й і їх конкурентнi позицiї,
включаючи обсяги виробництва, асортимент товарiв, ефективнiсть, рентабельнiсть,
цiновi параметри, а по можливостi і стратегiчнi плани.

Наступний крок — це оцiнка конкурентного оточення галузi, або, як вже згаду-
валося, визначення конкурентних сил (видiв конкуренцiї), що будуть чинити кон-
курентний тиск у глобальних умовах. В цьому сенсi важливо з’ясувати наявнiсть
покупцiв продукцiї, обсяг і стабiльнiсть попиту, потенцiал постачальникiв сирови-
ни, матерiалiв, комплектуючих виробiв, а також можливiсть появи нових конку-
рентiв. Ними можуть бути як виробники традицiйної для галузi продукцiї, так і новi
конкуренти, якi пропонують товари-замiнники. Схематично аналiз структури галузi
наведено на рис. 2.

Виробники
традиційної для галузі продукції

Конкурентне оточення галузі

Наявність
споживачів

продукції галузі

Можливість появи
нових конкурентів

Наявність
постачальників
комплексуючих

Виробників
традиційної

продукції галузі

Виробників
товарів-

замінників

Рис. 2. Схема аналiзу структури галузi

Структура галузi слугує, таким чином, узагальнюючим визначенням її еко-
номiчної і технологiчної привабливостi. Вона досить стабiльна, але може
змiнюватися пiд впливом цiлеспрямованої дiї суб’єктiв конкуренцiї. В умовах гло-
бальної конкуренцiї структура галузi може слугувати критерiальною ознакою для
входження в галузь iнших конкурентiв, або відповідним посилом iнвесторам для
ефективного вкладання капiталу, чи пiдказкою для конкурентiв щодо можливої
змiни лiдера конкурентних перегонiв. Тобто дослiдження структури галузi досить
важливе у виборi конкурентної стратегiї, або як зазначає М. Портер «моделi
успiху» [1, с. 55].

Кожна стратегiя має на метi забезпечення успiху в конкуренцiї, тобто отримання
конкурентних переваг. Цього можна досягти, як вже зазначалося, бiльш низькими
витратами або диференцiацiєю товарiв. Низькi витрати — це і бiльш низькi цiни на
продукцiю нiж у конкурента. Диференцiацiя — це пропозицiя бiльш широких мож-
ливостей для задоволення споживчого попиту шляхом розширення асортименту
товарiв, пiдвищення їх якостi і споживчих властивостей. Кожен з наведених типiв
конкурентної стратегiї досить важливий для отримання конкурентних переваг, але
їх реалiзацiя має суперечливий характер, оскiльки низькi цiни не сприяють
пiдвищенню якостi продукцiї, а висока якiсть вимагає пiдвищених витрат. Це при-
зводить до того, що пiдприємства, намагаючись придiлити увагу кожному з цих
типiв конкуренцiї, фактично вiддають превагу лише одному з них.

Наочний приклад у виборi прiоритетiв конкурентної стратегiї наводить М. Пор-
тер. За його даними, японськi корабели проводять стратегiю диференцiацiї — про-
понують широкий вибiр високоякiсних суден за високими цiнами. Корейськi суд-
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нобудiвнi фiрми використовують стратегiю низьких витрат, пропонуючи рiзнi типи
суден доброї, хоча і не високої якостi за бiльш низькими цiнами нiж японськi. Ска-
ндинавськi корабели проводять стратегiю диференцiацiї, але в сегментi
спецiалiзованих типiв суден — криголами, круїзнi лайнери [1, с. 57].

Якщо звернутися до українських реалiй, то можна знайти переконливi при-
клади застосування стратегiй як низьких цiн, так і диференцiацiї. Металургiйне
виробництво, наприклад, у своїх стратегiчних уподобаннях тяжiє до зниження
витрат. За 2003–2007 рр. при зростаннi загального обсягу виробництва сталi на
19 % випуск прокату чорних металiв зрiс лише на 8,9 %. Тобто галузь майже не
проводила робiт з диференцiацiї асортиментного складу продукцiї кiнцевого
споживання, а за рахунок зниження витрат рентабельність операційної діяльності
зросла з 7,9 до 8,3 %.

Харчова промисловість, навпаки, демонструвала суттєве розширення асортимен-
ту продукцiї. При загальному збiльшеннi обсягів виробництва продуктiв харчуван-
ня в 1,3 разу значно розширився їх асортимент: виробництво м’ясних напiв-
фабрикатiв зросло в 2,5 разу, сокiв фруктових — у 2,7 разу, олiї соняшникової —
в 1,8 разу, молока — в 1,34 разу, сирiв свiжих — в 1,4 разу, шоколаду — в 1,6 разу,
води мiнеральної — в 1,9 разу, напоїв безалкогольних — в 1,6 разу. За рахунок якіс-
ного оновлення асортименту рентабельність операційної діяльності підприємств
галузі підвищилася з 2,7 до 4,7 %.

Розглядаючи галузь як суб’єкта конкуренцiї та її стратегiчну орiєнтацiю, слiд
враховувати, що не всi галузi беруть однакову участь у глобальнiй конкуренцiї.
Тобто форми конкуренцiї у рiзних галузях можуть бути вiдмiнними. Iснує досить
широкий перелiк галузей, конкуренцiя в яких обмежується лише країною перебу-
вання, або навiть межами регiону, де вона розташована. В бiльшостi — це галузi з
виробництва основних продуктiв харчування, особливо обмеженого термiну
зберiгання, металевих виробiв широкого вжитку, таропакувальних матерiалiв, а та-
кож галузi з надання послуг будiвництва, транспорту, фiнансової дiяльностi, охо-
рони здоров’я, торгiвлi та iн. Оскiльки такi галузi є в кожнiй країнi, теорiя визначає
їх як «багатонацiональнi» (multidomestic). Конкуренцiя і конкурентнi переваги тут
мають суто нацiональне походження [1, c. 73].

З iншого боку, в кожнiй країнi є галузi, орiєнтованi на глобальну конкуренцiю.
Iх конкурентнi переваги формуються вiд дiяльностi в усьому свiтi за рахунок най-
вигiднішого розмiщення пiдприємств у рiзних країнах, збiльшення масштабiв ви-
робництва, створення мiжнародних альянсiв галузевого і мiжгалузевого типу з про-
ведення наукових дослiджень, розробки нових видiв продукцiї, їх виробництва,
реалiзацiї та сервiсного обслуговування в багатьох країнах свiту.

Продукцiя таких галузей складає основну частину свiтової торгiвлi. Це перш за
все широкий асортимент продукцiї машинобудування — автомобiлi, лiтаки,
морськi та рiчковi судна, побутовi товари довгострокового використання — те-
левiзори, холодильники, пилососи, електроустаткування, товари фармацевтичної
промисловостi, вироби гiгiєни, косметики, легкої промисловостi — одяг, взуття,
шкiргалантерея. Через недостатню конкурентоспроможнiсть галузi, що тяжiють до
глобального ринку, деякий час можуть дiяти на внутрiшньому ринку країни розта-
шування. Але така стратегiя досить згубна. Глобальнi галузi завжди мають
орiєнтуватися на глобальну конкуренцiю, досягаючи конкурентного успiху за до-
помогою глобальної стратегiї.

Гносеологiчнi коренi глобалiзацiї галузi майже завжди беруть свiй початок і
визрiвають у «домашнiх умовах», тобто в країнi, де розташована галузь. Це можуть
бути сприятливi умови, що виникають пiд впливом наукових вiдкриттiв, техно-
логiчних змiн, розвитку спецiальної iнфраструктури, зростання споживчої культу-
ри населення і вiдповiдної змiни споживчого смаку.

Використовуючи сприятливi домашнi умови галузь може випередити своїх кон-
курентiв з iнших країн і значно посилити свої переваги за допомогою глобальної
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стратегії, пропонуючи по всьому свiту якiснішi і конструктивно досконалiші виро-
би, новi форми маркетингу, ефективніше використання факторiв виробництва. На-
ступним кроком може бути розмiщення нових виробництв або їх компонентiв в
iнших країнах, що дає можливiсть отримати ефект масштабу та сприяти зростанню
репутацiї фiрми (марки).

Але в глобальнiй конкуренцiї важливо не тiльки отримати, а й зберегти конку-
рентнi переваги, оскiльки з виходом на глобальний ринок iстотно зростає конкурен-
тне оточення галузi та конкурентний тиск. Тому важливою умовою лiдерства в
глобальнiй конкуренцiї стає швидка реакцiя на змiни, своєчасна розробка
вiдповiдної глобальної стратегiї, випередження конкурентiв на всiх етапах науко-
вої, виробничої і комерцiйної дiяльностi з освоєння нових технологiй, товарiв і ка-
налiв збуту.

Проте швидка реакцiя на змiни — це не лише технiчний процес, а й глибинний
психологiчний феномен. Успiшно працюючi фiрми досить неохоче йдуть на змiну
стратегiї. Оскiльки свiй успiх вони пов’язують саме з дiючою стратегiєю, будь якi
змiни розглядаються ними з позицiї можливої втрати конкурентного успiху. Цей
психологiчний тягар вiдзеркалює не що iнше, як iнерцiйнiсть мислення. Його
iнколи вдається подолати лише пiсля отримання переконливих доказiв у виглядi
негативних результатiв конкуренції, тобто коли час для адаптацiї до змiн було
втрачено. Тому методологiя глобальної конкуренцiї вимагає не лише швидкої ре-
акцiї на змiни, а й збереження конкурентних переваг за рахунок перманентної мо-
дернiзацiї технологiчної та органiзацiйної стратегiї галузi, а головне психологічної
налаштованості на такі зміни. Це досить важкий і капiталоємний процес, оскiльки
потребує не тiльки нового стратегiчного мислення, а й додаткових фінансових внес-
ків у вигляді капітальних вкладень і поточних витрат.

Глобальна стратегiя — це свого роду дорожня карта галузi в отриманнi конку-
рентних переваг. Теорiя мiжнародної конкуренцiї видiляє два принципи реалiзацiї
успiшної глобальної стратегiї:

— перший — створення кращих умов для обслуговування свiтового ринку шля-
хом рацiонального розмiщення видiв дiяльностi по країнах свiту;

— другий — ефективна координацiя дiяльностi фiлiй, якi знаходяться в рiзних
країнах.

При виборi стратегiї розмiщення видiв дiяльностi фiрми також користуються
дуалiстичним пiдходом, прив’язуючи їх або до споживача, коли не бажанi великi
транспортнi витрати і необхiдно вести сервiсне обслуговування товарiв, або керу-
ючись можливiстю скорочення факторних витрат і отримання ефекту вiд дифе-
ренцiацiї у всесвiтньому масштабi. Але і в тому, і в iншому випадках присутнiсть у
рiзних країнах і ефективна координацiя дiяльностi надає галузям iстотних переваг у
глобальнiй конкуренцiї.

Розсередження видiв дiяльностi досить ефективний і широко використовуваний
засiб отримання конкурентних переваг у глобальнiй конкуренцiї. Головний аргу-
мент у використаннi цiєї стратегiї полягає у зменшеннi витрат виробництва. Але
iснує ще багато причин на користь вибору саме такої стратегiї, зокрема: мож-
ливiсть використати специфiчнi нацiональнi ресурси або фактори виробництва да-
ної країни, можливiсть проведення НДДКР на вже iснуючiй науковiй та
iнтелектуальнiй базi, освоєння ринкiв вiдповiдних країн, наближаючи виробництво
до умов i потреб даної країни. Нарештi така стратегiя змiцнює репутацiю фiрмової
марки у всесвiтньому масштабi.

Глобальна стратегiя потребує сутєвого iнформацiйного забезпечення з узго-
дження видiв дiяльностi по рiзних країнах, накопичення досвiду роботи в рiзних
країнах, ознайомлення з товарами і технологiями виробництва, вивчення потреб
споживачів і результатiв маркетингу, а також оцiнки дiй конкурентiв. Тобто ре-
алiзацiя ефективної глобальної конкурентної стратегїi можлива лише для фiрм,
галузей і країн з високим рiвнем економiчного та iнформацiйного розвитку.
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Висновки. Дослiдження теоретичних питань щодо сутностi глобальної конку-
ренцiї, методiв ведення і досягнення конкурентних переваг дають пiдстави
видiлити в якостi основних її особливостей такi методологiчнi положення:

по-перше, в умовах глобалiзацiї змінюється сутністний підхід до визначення га-
лузi як суб’єкта глобальної конкуренцiї. Якщо для окремої країни галузь можна
розглядати як об’єднання пiдприємств, що виробляють однорiдну продукцiю, то на
глобальному ринку галузь — це сукупнiсть пiдприємств-конкурентiв, якi виробля-
ють продукцiю, або надають послуги, що є предметом їх суперництва;

по-друге, вiзитною карткою конкурентного позицiонування галузi на глобаль-
ному ринку стає обраний нею механiзм глобальної стратегiї — чи то дифе-
ренцiацiя товарної структури виробництва, чи то низькi витрати і цiни на про-
дукцiю;

по-третє, глобальних рис набуває конкурентне оточення галузi, тобто її структу-
ра формується в масштабi свiтового ринку, коли потенцiйне поле появи нових спо-
живачiв продукцiї (послуг), постачальникiв комплектуючих, а особливо нових кон-
курентiв виходить за межi однiєї країни;

по-четверте, вiдбувається селективний подiл галузей на «багатонацiональнi»,
конкурентнi вiдносини в яких мають суто нацiональне походження і галузi глобаль-
ної конкуренцiї, якi основну частину конкурентних переваг отримують за рахунок
поширення дiяльностi в усьому свiтi;

по-п’яте, стратегiя входження галузi на ринок глобальної конкуренцiї, як прави-
ло, спирається на ефективне використання нацiональних («домашнiх») умов і ре-
сурсiв, що забезпечує перший поштовх до отримання конкурентних переваг у гло-
бальному масштабi;

по-шосте, конкурентне положення галузi в глобальнiй конкуренцiї надзви-
чайно залежить вiд швидкостi, з якою вона реагує на змiни кон’юнктури глобаль-
ного ринку. Ця особливiсть має вирiшальне значення для збереження кон-
курентних переваг і тому галузь в умовах глобальної конкуренцiї має придiля-
ти перманентну увагу модернiзацiї своєї технологiчної та органiзацiйної струк-
тури;

по-сьоме, основними методами отримання конкурентних переваг в умовах гло-
бальної конкуренцiї cтають розширення присутностi галузi в рiзних країнах і ефек-
тивна координацiя дiяльностi її суб’єктiв у масштабi глобального ринку.

Вiдтак, досягнення переваг у глобальнiй конкуренцiї вимагає вiд галузi
розробки вiдповiдної стратегiї, продуктивного використання нацiональних умов
і ресурсiв, оперативного реагування на змiни в конкурентному оточеннi,
постiйної модернiзацiї своєї технологічної і органiзацiйної структури, забезпе-
чуючи оптимальне покриття свiтового ринку і ефективну координацiю
дiяльностi.
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