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Постановка проблеми. Визначною рисою кон-
курентних відносин є їх динамічний харак-
тер. У зв’язку з активною глобалізацією і змін, 
пов’язаних із нею, нерівномірним розвитком, заго-
стренням конкурентної боротьби між країнами, 
регіонами, фірмами вони видозмінюються. А якщо 
змінюються конкурентні відносини, зрозуміло, що 
й нового характеру набуває специфіка дій акторів 
на світовій економічній арені.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У нау-
ковому середовищі тема глобалізації є досить попу-
лярною й налічує чимало праць. Також не менше 
зацікавлення у вчених викликали тенденції розви-
тку транснаціональних корпорацій та явище конку-
ренції у світі, хоч інформація на цю тематику є менш 
чисельною. Значний вклад для більш широкого роз-

криття даної проблематики своїми дослідженнями 
здійснили такі науковці як Кравченко Н.І., Сав-
ченко І.А., Семенов А.А, Смирнов І.Г. та ін.

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Вище загадані дослідники висвітлили 
чимало нових аспектів стосовно світової конкурен-
ції та діяльності ТНК в її умовах, але багато питань 
залишилися не розкритими. Тому основними цілями 
даної статті є висвітлити вплив саме конкурентних 
відносин на функціонування європейських ТНК та 
охарактеризувати поведінку стратегічних альянсів з 
огляду на світову конкуренцію.

Мета статті. Головною метою даної роботи є роз-
глянути та максимально розкрити взаємозв’язок 
між діяльністю транснаціональних корпорацій та 
конкурентними відносинами, тому що конкуренція є 
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невід’ємною складовою ринкових відносин та світо-
вої економіки загалом.

Виклад основного матеріалу. Довгий час країни 
світу співпрацюють одна з одною й між ними існує 
економічний зв’язок, але так як міжнародний поділ 
праці щоразу розширює свої рамки, такі взаємовід-
носини держав стали чи не найважливішим чинни-
ком процесу відтворення, задоволення суспільних 
потреб та розвитку світового господарства. Не менш 
актуальним серед процесів, які є рушійними в тен-
денціях розвитку сучасного світу виступає глобаліза-
ція, адже вона проникає у всі сфери життя людського 
суспільства й, тим самим, впливає на політичні та 
економічні інтеграційні процеси.

Розвиток глобалізації полягає в тому, що роз-
ширюються й стають складнішими взаємозв’язки і 
взаємозалежності між державами, а це сприяє ство-
ренню планетарної інформаційної системи, світового 
ринку капіталів, товарів, робочої сили тощо. Форму-
вання системи глобального суспільства стало причи-
ною координації всіх процесів громадської діяльності 
на глобальному рівні, тобто почали виникати такі 
поняття як глобальна економіка, глобальна екологія, 
змін зазнала й політична структура світового співто-
вариства. Глобалізація також посприяла збільшенню 
розмірів ринків і, зрозуміло, посилила конкуренцію. 
Таким чином, можна стверджувати, що глобалізація 
має суттєвий вплив на трансформацію складової кон-
курентних відносин, на зв’язки їх суб’єктів і об’єктів.

В науковій сфері конкурентні відносини відомі як 
особливий вид економічних відносин між конкрет-
ними господарюючими суб’єктами, що виникають у 
зв’язку з виробництвом матеріальних благ (товарів, 
послуг) та їх обміном в межах конкретного ринко-
вого конкурентного середовища або за умов зацікав-
леності суб’єктів певними економічними ресурсами 
[4]. Змістом даних економічних відносин являється 
поведінка господарюючих суб’єктів або ж іншими 
словами конкурентів, що полягає в різних формах 
кооперації між ними за допомогою здійснення різ-
них самостійних чи спільних дій.

Економіст Мицик О.О. у своїх дослідженнях 
стверджує, що об’єктивність конкурентних відносин 
визначається через:

• різноманітність форм і типів власності, які 
існують у суспільстві з його змінами в часі;

• конкурентне середовище, що здатне створити 
таку ситуацію на ринку того чи іншого товару, коли 
жоден із учасників не має можливості повпливати на 
рішення інших;

• відмінність між інтересами суб’єктів існуючих 
форм і типами власності;

• участь суб’єкта господарювання в економіч-
ному суперництві незалежно від його волі та свідо-
мості [5, с. 18].

Хоч думки науковців стосовно економічного 
змісту конкурентних відносин різняться й комплек-
сного підходу до їх визначення немає, але більшість 
з них погоджуються з тим, що саме такі відносини є 
необхідністю у динамічному суспільстві, адже вони 
формують свого роду економічну свободу, змушують 
аналізувати, переоцінювати та покращувати підходи 
щодо ведення бізнесу, сприяють підвищенню ініціа-
тивності, дають стимул для розвитку виробництва й 
більш ефективного використання обмежених ресур-
сів, дають поштовх для зростання конкурентоспро-
можності національних економік і сприяють стрім-
кому економічному зростанню. 

Під впливом глобалізаційних процесів конку-
рентні відносини проявляють себе у всіх можливих 

способах співробітництва та на всіх можливих рівнях 
територіального співвідношення (глобальному, між-
державному й національному). Тобто, конкурентні 
відносини – це величезна мережа взаємозв’язків між 
суб’єктами середовища, в якому наявна конкурен-
ція, і характер таких зносин відкривається як через 
суперництво, так і через активну співпрацю, що дає 
надзвичайно потужний поштовх для стрімкого роз-
витку світового господарства. [5, с. 18]

Світове господарство, в свою чергу, під активним 
впливом інтернаціоналізації та глобалізаційних про-
цесів, трансформуючись у інноваційно-інформацій-
ному напрямку, змушує видозмінюватись в даному 
руслі і конкурентні відносини. Та це не єдиний фак-
тор, що стимулює до змін конкуренцію, адже не менш 
впливовими виступають такі аспекти як [6. c,125]:

• невизначеність та непередбачуваність соці-
ально-економічних процесів;

• науково-технологічний прогрес та інформа-
ційно-технічна революція;

• інтелектуалізація світового господарства, зрос-
тання ринку інтелектуальних послуг та високотехно-
логічної продукції;

• наявність спільних цілей сталого розвитку;
• пріоритетність взаємодії та співробітництва в 

конкурентних відносинах, що яскраво характеризує 
сучасну економіку.

Особливо важливим є постійне збільшення значу-
щості факторів інтелектуалізації та інформатизації 
світового господарства, адже, безсумнівно, інформа-
ція в наш час виступає самостійним і надзвичайно 
потужним ресурсом, який має специфічну цінність 
та є рушійною силою у збільшенні ефективності 
діяльності того чи іншого підприємства. 

Тож не дивно, що в основі сучасних конкурент-
них відносин лежить кооперація та інтеграційний 
тип поведінки, яка реалізується через координацію, 
конкурентне співробітництво, спільне функціону-
вання систем різноманітних підприємств їх підсис-
тем чи структурних одиниць. Застосування такого 
підходу дозволяє посилити життєздатність компаній 
і здійснюється, переважно, з метою досягнення як 
власних, так і спільних цілей суб’єктів конкурент-
них відносин [2, с. 25] 

Зважаючи на особливості та темпи сучасної гло-
балізації конкурентні відносини змінюються таким 
чином: 

• конкуренція стає системою із багатьма рів-
нями, що слугує розвитку різних форм конкурент-
них відносин (залежно від зв’язку глобального та 
національного рівнів);

• видозмінюються методи конкуренції (перевагу 
отримують елементи співробітництва та партнерства 
над суперництвом) завдяки трансформуванню цілей 
господарюючих суб’єктів у глобальному просторі;

До першої видозміни конкурентних відносин, а 
саме багаторівневої конкуренції належить супер-
ництво в транснаціональних утвореннях, зокрема у 
лиці ТНК, транснаціональних банків, транснаціо-
нальних фінансово-промислових груп та об’єднаних 
бізнес-груп, стратегічних альянсів тощо. Всі вони 
діють на світовому рівні. Також сюди входять госпо-
дарюючі суб’єкти на національному ринку, для яких 
характерне застосування різних корисливих форм 
конкуренції (це кооперативна конкуренція та конку-
ренція, яка виникає під час франчайзингу).

Не є виключенням конкуренція всередині самих 
ТНК та інших транснаціональних формуваннях, яка 
відбувається поміж їх підрозділами. Такий вид кон-
курентних відносин може мати два варіанти прояву, 
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це залежить від структурних взаємозв’язків у ТНК: 
протистояння з метою залучення внутрішніх потоків 
ресурсів, або ж боротьба між підрозділами за кон-
кретного споживача.

Взагалі значимість транснаціональних корпора-
цій на сучасному етапі розвитку світового господар-
ства стає все потужнішою, їхня роль чим раз, тим 
більше закріплюється на економічній арені через 
інтернаціоналізацію виробництва, сприяння зміц-
ненню зав’язків між підприємствами з різних куточ-
ків світу, налагодження контактів між державами і 
тд. ТНК є одночасно і торговцями, й інвесторами, і 
рушійною силою для трудової міграції. [7]

Транснаціональні корпорації захопили майже 
всі галузі світового виробництва товарів та послуг. 
Частка продукції, що надається ТНК, становить 40% 
валового світового продукту та понад 50% промисло-
вої продукції світу. Комп’ютерна техніка та електро-
ніка, автомобілебудування, хімічна і фармацевтична 
промисловості, на додачу роздрібна торгівля, банків-
ська, телекомунікаційна, страхова сфери – по всіх цих 
позиціях ТНК посідають провідні позиції у світі. ТНК 
належить майже 90% прямих іноземних інвестицій, 
80% світового інформаційного ресурсу (патенти, нові 
технології, ноу-хау), 67% обсягу світової торгівлі, 80% 
обсягу торгівлі новітніми технологіями та 20% світо-
вої робочої сили. [8] Можна сказати, що такі компа-
нії, структурні одиниці яких розміщуються майже по 
всій земній кулі, є джерелом розвитку світового гос-
подарства, скріплюючими елементами сучасної мережі 
культурної, інвестиційної, технічної, виробничої та 
наукової взаємозалежності держав та ключовими еле-
ментами глобальної економіки.

Транснаціональні корпорації можна охарактери-
зувати як компанії, для яких національні кордони 
не є межею й вони менш чутливі до впливу конкрет-
них урядів тої чи іншої країни, адже діють у небаче-
них масштабах, їх товари та послуги виробляються 
і надаються в різних країнах світу за координації 
материнської компанії. Ціллю ТНК виступає мінімі-
зація витрат та досягнення максимального прибутку. 

ТНК постійно розвиваються й удосконалюються. 
Для транснаціональних корпорацій сучасності харак-
терні такі риси:

• планетарне бачення ринків і здійснення конку-
ренції у світовому масштабі; 

• розподіл світових ринків з декількома такими 
ж глобальними ТНК;

• координація дій своїх філій на основі нових 
інформаційних технологій;

• гнучка організація кожного окремого виробни-
чого вузла;

• адаптивність структур ТНК;
• однакова організація бухгалтерського обліку та 

аудиту;
• об’єднання філій, заводів, спільних підпри-

ємств у єдину мережу управління, яка у свою чергу 
інтегрована з іншими мережами ТНК;

• переважна участь у високотехнологічних галу-
зях;

• забезпечення високої рентабельності шляхом 
своєчасної зміни географічного розподілу і галузевої 
структури інтегрованого в масштабі ТНК бізнесу;

• інтеграція глобальних компаній між собою у 
формі так званих стратегічних угод або альянсів [4].

Проста середньостатистична фірма або підпри-
ємство зазвичай має недовгий життєвий цикл, який 
триває близько десяти років й часто після цього бан-
кротує. В свою чергу ТНК, а тим паче їх об’єднання 
виступають потужними та стабільними утвореннями. 

Часто великі й сильні ТНК поглинають менші ком-
панії, що приваблюють їх інноваційним продуктом 
чи новою технологією.

Завдяки такому поглинанню або злиттю в кор-
порації стрімко зростає конкурентоспроможність, 
адже швидкими темпами можна формувати інвести-
ційні портфелі з тих активів, що локалізовані в різ-
них державах, відкриваються нові ринки, нові дже-
рела ресурсів і сировини, об’єднуються фінансові, 
науково-технічні та трудові ресурси фірм-учасниць, 
також це забезпечує надзвичайно потужний ефект 
економії (досягається він завдяки розширенню 
масштабів виробництва), диверсифікується вироб-
ництво; з’являються джерела нових активів, в осно-
вному нематеріальних, таких як ноу-хау, торгівельні 
марки, організаційні знання.

Окрім поглинання та злиття існує таке явище як 
стратегічний альянс, який також є вагомим факто-
ром, що сприяє зростанню конкурентоспроможності 
транснаціональних корпорацій. Міжфірмові стра-
тегічні альянси – це таке співробітництво між ком-
паніями, яке надає можливість отримати доступ до 
інновацій партнера по альянсу, об’єднати науковий та 
технологічний потенціал, прискорити процес упрова-
дження у виробництво результатів науково-дослідних 
та дослідно-конструкторських робіт, значно зменшити 
витрати та ризики засвоєння виробництва й збуту 
нових складних наукомістких виробів [3, с. 205].

Основними чинниками, що сприяли виникненню 
та поширенню стратегічних альянсів виступають 
такі фактори як тиск глобальних процесів та заго-
стрення конкурентної боротьби на світових ринках, 
а також технологічний прогрес, адже потужне тех-
нологічне забезпечення сприяє швидкому та якіс-
ному наданню послуг, а це, в свою чергу, присвоює 
компанії певні привілеї в сфері ринкових відносин. 
Наприклад, саме фактор технічного обмундиру-
вання є причиною утворення стратегічних альянсів 
у високотехнологічних галузях, особливо в аерокос-
мічній промисловості, авіаційній, телекомунікацій-
ній, інформаційній, біотехнології, автомобільній та 
хімічній промисловості [1].

Провідною рисою стратегічних альянсів виступає 
спрямованість дій їх учасників на досягнення кон-
курентних переваг в довгостроковій перспективі, 
враховуючи глобальну стратегію діяльності. Тобто, 
завдяки входженню у стратегічний альянс, будь-яка 
транснаціональна корпорація полегшує свій шлях 
по досягненню довгострокових цілей із мінімізова-
ним використанням ресурсів, внаслідок чого зростає 
її конкурентоспроможність, більше того – це один 
із найшвидших та найбюджетніших варіантів досяг-
нути стрімкого росту та позитивного результату в 
сфері конкурентних відносин.

Проте, варто зазначити, що входження у стра-
тегічний альянс має двоякі наслідки для подаль-
шої діяльності ТНК, тому що об’єднуються ком-
панії-конкуренти. З одного боку, через укладання 
стратегічних договорів компанії альянсів спіль-
ними зусиллями починають контролювати більшу 
частку ринку, й зрозуміло, що це чітко обмежує 
конкуренцію між ними. Проте вони здатні підси-
лити загальну конкуренцію проти інших фірм, які 
до їхнього об’єднання не входять. З іншого боку, 
важливо усвідомлювати, що стратегічні альянси 
мають відношення лише до окремих сфер виробни-
цтва чи конкретних напрямків діяльності фірм, а 
це означає, що в інших галузях ті ж самі компанії 
можуть продовжувати конкурувати між собою. До 
того ж, не виключено, що стратегічний альянс може 
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розпастися, тому позиції ТНК на економічній арені 
можуть значно коливатися й конкурентні відносини 
знову ж таки будуть видозмінюватися.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, кон-
куренція є невід’ємною частиною світового ринку 
товарів і послуг, а її характерними ознаками є 
масштабність, динамізм та гострота. На масштаби 
конкуренції впливає зростання кількості учасників 
зовнішньоторговельних операцій, які відбуваються 
в міжнародному обміні внаслідок процесу міжна-
родного поділу праці, міжнародної спеціалізації та 
кооперації у всіх куточках світу. Трансформація 
світових конкурентних відносин стала наслідком 
активного розширення таких явищ як глобаліза-
ція та інтернаціоналізація господарського життя. 
А оскільки відбулися зміни стосовно конкуренції, то 
це вплинуло й на розвиток таких потужних еконо-
мічних одиниць як транснаціональні корпорації. 

Найважливішими чинниками конкурентоспро-
можності потенціалу ТНК стали інноваційність, 
динамічні здібності до адаптації в турбулентному 
зовнішньому середовищі; забезпечення технологіч-
ного лідерства за рахунок ефективного використання 
глобальних виробничих систем, досягнення високої 
якості і повного задоволення запитів цільових спо-
живачів та ефективне використання різних немате-
ріальних активів. Також прослідковується явище 
поглинання конкурентоспроможних підприємств і 
об’єднання ТНК в стратегічні альянси. Подальший 

розвиток в такому напрямку являється надзвичайно 
перспективним, адже з бажанням конкурувати на 
високому рівні на світовий ринок поступатимуть 
нові товари та інноваційні технології.
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