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КОНКУРЕНТНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ІМПЕРАТИВ РОЗВИТКУ 

БІЗНЕСУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

Як свідчать результати дослідження Економічної і соціальної ради 

ООН, починаючи з 1980 року, світ перейшов на якісно новий етап свого 

розвитку – етап глобалізації. Функціонування в нових умовах обумовлює 

трансформації та модифікації стратегій розвитку суб’єктів міжнародних 

економічних відносин. Результатом такої трансформації та модифікації є 

ґенеза стратегії конкурентного співробітництва.  

Конкурентне співробітництво є стратегічною альтернативою 

виключно конкурентної поведінки, і передбачає співробітництво між 

економічними суб’єктами у суперництві за економічні блага. Відповідний 

тип взаємодії позначається у англомовній літературі терміном «co-

opetition» . При цьому відзначається, що у різних випадках конкуренція та 

співробітництво можуть сполучатись у рамках конкурентного 

співробітництва у різних пропорціях, їх співвідношення може змінюватись 

із часом (від жорсткого суперництва до співпраці або навіть дружнього 

злиття) або концентруватись у різних сферах. Так, як свідчить результати 

проведеного аналізу, найчастіше у практиці своєї діяльності підприємства 

використовують наступні організаційні форми конкурентного 



співробітництва: децентралізована, «лідерська» (централізована) та 

аутсорсингова. 

Усю сукупність факторів, які впливають на розвиток конкурентного 

співробітництва, можна умовно поділити на 2 групи: фактори, які 

стримують розвиток підприємницьких мереж та конкурентного 

співробітництва, та фактори, які стимулюють його розвиток.  

Одним із індикаторів стану та особливостей перебігу процесу 

конкурентного співробітництва підприємств в умовах глобалізації є стан та 

динаміка показника «Злиття та поглинання». 

Як свідчить проведений аналіз, у 2000-2013 рр. світовому ринку 

злиттів та поглинань притаманні наступні тенденції та особливості: 

1. Фіксується зменшення кількості угод із злиттів та поглинань в 

світі - з 10576 угод у 2000 році до 8624 угод у 2013 році. 

2. У географічній структурі світового ринку злиттів та поглинань 

лідерські позиції за кількістю укладених угод, пов’язаних як із придбанням 

активів, так і з їх продажем займають розвинені країни – на частку 

зазначеної групи країн припадає в середньому 73,5% угод із злиттів та 

поглинань (у середньому 76,4% угод, пов’язаних із придбанням активів, та 

70,5% угод, пов’язаних із продажем активів). 

3. У галузевій структурі світового ринку злиттів та поглинань ТНК 

найбільша частка угод фіксується у сфері послуг. Так, на сферу послуг 

припадає в середньому 62% угод ТНК, пов’язаних із продажем активів, та 

69,5% - угод, пов’язаних із придбанням. 
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