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Виклики нової економіки актуалізують проблему вибору
суб’єктами економічних відносин напряму інноваційно-техно-
логічних і конкурентно-поведінкових змін. Сьогодні усталеним є
розуміння змісту вказаних викликів як специфічних характерис-
тик новітнього конкурентного контексту національних і світової
економік [1]:

• знаннєвий ресурс набуває пріоритетного значення у ство-
ренні унікальних конкурентних переваг;

• зростання капіталізації ринкової вартості компаній, що ціле-
спрямовано залучають певні знаннєві ресурси до виробництва
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конкурентоспроможних товарів і послуг за рахунок здійснення
науково-дослідного пошуку та технологічних інновацій у новіт-
ніх галузях науки і техніки;

• швидкі зміни в структурі галузевої конкуренції, поява нових
технологій, які стрімко витісняють старі, прагнення компаній до
інноваційних змін як у галузі виробництва, так і в сфері управ-
ління компанією та розвитку персоналу.

Апріорі визнається, що в контексті нової економіки товаровироб-
ник і споживач опиняються у переважно виграшних умовах економі-
чних взаємовідносин, хоча б за рахунок можливості стрімкого розви-
тку та диференціації конкурентних переваг для першого і можливості
широкого вибору товарів, що задовольняють індивідуальні потреби,
для другого. Проте, як відомо з загальної теорії систем, будь-яка сис-
темна тенденція або процес характеризуються як явними, так і тим-
часово прихованими виявами, а за певних умов загального процесу
розвитку зростає імовірність обернення позитивних змін своєю про-
тилежністю. Зокрема, наслідування викликам пришвидшення інно-
вацій призводить до виведення на ринок продуктів з псевдоіннова-
ційними характеристиками, результатом яких є неминуча втрата
якості продукту. Тому, на наш погляд, однозначне трактування нової
економіки як прогресивного інноваційно-технологічного етапу еко-
номічного розвитку, що сприяє утворенню нових соціально-
господарських форм, виглядатиме змістовно обмеженим.

Отже, в умовах нової економіки окремий товаровиробник опи-
няється перед вибором способу досягнення певної відповідності
конкурентному контексту. Проблема вибору при цьому пов’язана з
вирішенням багатьох питань, зокрема, які саме, реальні чи штучно
створені, потреби задовольняти? Виробляти справжню цінність чи
створювати лише вартість? Конкурувати за рахунок переваг якості
чи швидкості? Складність прийняття рішення для товаровиробника
підсилює складність онтологічного дослідження проблеми вибору
взагалі, оскільки зміст останнього не декларується компаніями.

Розглянутий спектр характеристик реальності нової економіки
дозволив виявити специфічну проблему сучасної конкуренції,
онтологічний аналіз якої ми пропонуємо здійснювати за допомо-
гою поняття конкурентного вибору під яким розуміємо сукуп-
ність декларованих і недекларованих рішень, що визначають іде-
ологію, зміст та способи взаємоузгодження дій, спрямованих на
реалізацію підприємством економічних цілей [2].

Попередньо встановлено, що зазначені характеристики регре-
сивної тенденції нової економіки незафіксовані онтологією жод-
ного з розділів економічної науки, у тому числі стратегічного
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управління та теорії фірми. І хоча названа тенденція фіксується
дослідниками-експертами як частина сучасної економічної реа-
льності, вона при цьому абсолютно не перебуває в спектрі уваги
економістів-науковців [3]. Відповідно феномен конкурентного
вибору онтологією економічної науки не розглядається.

Виходячи з попередньої формалізації ключових проблем он-
тологічного аналізу в економічній науці [4], сформулюємо осно-
вні завдання побудови онтології конкурентного вибору:

• визначення методологічних основ і з’ясування прикладних
аспектів онтологічного аналізу в економічних дослідженнях;

• з’ясування сутності, структури та варіабельності вибору то-
варовиробника, що перебуває під тиском конкурентного контекс-
ту нової економіки;

• виявлення базових принципів, закономірностей і факторів
мотивації, що зумовлюють тип вибору окремого товаровиробни-
ка в новій економіці;

• визначення способів передбачення еволюції вибору підпри-
ємств за умов довгострокового збереження регресивної тенденції
нової економіки.

З нашої точки зору, у такому розумінні онтологічна фіксація по-
няття конкурентного вибору підприємства дозволить повною мірою
з’ясувати усі суперечні вияви нової економіки та передбачити зміни
тенденції розвитку галузевих ринків. За допомогою введеного в
економічну онтологію поняття конкурентного вибору підприємства
можливе подальше здійснення глибинного онтологічного аналізу
закономірностей сучасних економічних змін мікро- та мезорівнів.
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