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КОНКУРЕНЦІЯ ЯК СИСТЕМНИЙ ФАКТОР 
ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
 

Постановка проблеми. Конкуренція як перманентна риса 
людського існування проявляється у різних сферах. Її економічна 
складова, тобто економічна конкуренція, реалізується через суку-
пність конкурентних відносин. На сучасному етапі економічна 
конкуренція у своєму розвитку отримує новий зміст, оскільки 
переходить межі ринку, а її форми і методи окрім економічного 
набувають нового соціального наповнення. Тому актуалізується 
потреба в дослідженні конкуренції.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Конкуренція як 
явище і як економічна категорія є об'єктом пильної уваги дослід-
ників протягом більш ніж 200 років. Теоретико-методологічні за-
сади конкуренції викладені у фундаментальних працях таких 
вчених як А. Сміт, Д. Ріккардо, Дж. Міль, К. Маркс, А. Маршал, 
Й. Шумпетер, Е. Чемберлен, Дж. Робінсон, І. Кірцнер [1–9] та ін. 

На сьогодні виділяють три основні підходи до тлумачення 
конкуренції, а саме:  
поведінковий підхід: конкуренція трактується як сила, що 

характеризує взаємодію попиту і пропозиції і забезпечує 
функціонування ринкового механізму ціноутворення і 
регулювання пропорцій суспільного виробництва [1; 2; 5; 
10]; 

структурний підхід: акцент зміщується з боротьби  компа-
ній одна з одною на аналіз структури ринку, увага дослід-
ників фокусується не на суперництві у встановленні ціни, 
а на встановленні факту принципової можливості (або не-
можливості) впливу суб'єкта господарювання на загаль-
ний рівень цін на ринку [7; 8]; 

функціональний підхід: конкуренція розглядається як 
обов’язкова характеристика ринку і як активний процес, 
результатом якого постає дихотомія суперництва і взаємо-
дії [6; 9; 11]. 

Кожен з цих підходів відображає окремі аспекти конкуренції, 
визначає конкретні методи її оцінки, а також вплив конкуренції 
на економіку. 

Так, поведінковий підхід орієнтується на оцінку  п’яти конкуре-
нтних сил в галузі, а саме загрозу появи нових конкурентів, владу 
покупців та владу постачальників, загрозу появи товарів-
замінників, поведінку конкурентів, наявність інституційного регу-
лювання поведінки учасників ринку. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

З’ясовано сутність конку-
ренції на сучасному етапі 
через виявлення її змісту і 
форм прояву. Розглянуто 
цю економічну категорію 
як системний фактор 
ринкової економіки. Акце-
нтовано, що конкуренцію 
можна розглядати як ди-
хотомію суперництва і 
співпраці. При цьому ре-
зультатом розвитку кон-
курентних відносин і кон-
курентного середовища є 
формування структур, 
об’єднаних не на відноси-
нах майнового контролю, 
а на кооперації компетен-
цій і змагальнісній конку-
ренції. 

Ключові слова: конкурен-
ція, ринкова економіка, 
державне регулювання, 
системний підхід, ста-
тична та динамічна сис-
тема. 
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Структурний підхід передбачає оцінку 
ознак, які об’єктивно не залежать від волі і 
бажання учасників ринку, а саме рівень 
концентрації підприємств, розмір ринку, 
темпи росту ринку, можливість проникнен-
ня на ринок нового учасника, умови попи-
ту, технологія, розмір необхідних капітало-
вкладень тощо. Тобто ці показники дозволя-
ють оцінити стан конкуренції за структу-
рою ринку. 

Функціональний підхід спрямований на 
оцінку стану конкуренції через ефективність 
виконання нею своєї економічної функції. 
При цьому використовуються такі показни-
ки: розмір норми прибутку на інвестований 
капітал, співвідношення між найманою пра-
цею й інвестованим капіталом, співвідно-
шення між попитом і пропозицією тощо. 

Аналіз досліджень і публікацій вітчизня-
них й іноземних авторів [9; 11-17], присвяче-
них взаємозв’язку між конкуренцією і ефек-
тивністю господарювання, засвідчив існу-
вання таких ефектів конкуренції: активіза-
ція інноваційного процесу; гнучке присто-
сування до попиту; підвищення якості про-
дукції; підвищення продуктивності праці; 
мінімізація витрат; підвищення технічної 
продуктивності підприємств в цілому; ско-
рочення дисперсії продуктивності окремих 
підприємств галузі. 

Разом з тим дослідники виділяють і ряд 
негативних ефектів конкуренції, а саме: роз-
орення і зубожіння товаровиробників; ди-
ференціація умов життя; нечесні методи 
ведення конкуренції; зростання злочиннос-
ті; надмірна експлуатація природних ресур-
сів; екологічні порушення тощо. 

Сучасна економічна думка дійшла висно-
вку, що теоретично можливим й емпірично 
доведеним є співіснування підприємств з 
різним рівнем продуктивності й ефективно-
сті в одній і тій же галузі в один і той же мо-
мент часу. 

Огляд літератури, з одного боку, виявляє 
глибину розробки проблематики конкурен-
ції, зокрема в аспекті взаємозв’язку конкуре-
нції й ефективності, з іншого, свідчить про 
розвиток і ускладнення системи конкурент-
них відносин. Варто зазначити, що серед 
вчених відсутня єдність у підходах до аналі-

зу конкуренції. Більше того, сьогодні конку-
ренція як феномен є об’єктом міждисциплі-
нарного дослідження, при цьому управлін-
ські, підприємницькі, маркетингові підходи 
спираються більше на потреби практичної 
діяльності. 

Для того, щоб конкуренція дала позитив-
ний ефект, необхідно нею правильно управ-
ляти засобами конкурентної і антимонопо-
льної політики. При цьому розробка таких 
засобів повинна ґрунтуватись на теоретич-
но вивірених підходах до розуміння сутнос-
ті процесів конкуренції, а значить обґрунто-
ваних способах оцінки і методах аналізу і 
регулювання цього явища. 

Трактування конкуренції як стану ринку 
на сьогодні не дозволяє в повній мірі розши-
рити діапазон антимонопольного регулю-
вання і конкурентної політики, а також ви-
явити характеристики власне самої конку-
ренції. Адже для цього концепція конкурен-
ції повинна відповідати сучасним умовам 
господарювання, які, зокрема, характеризу-
ються скороченням тривалості життєвого 
циклу продукту, посиленням невизначенос-
ті результатів конкуренції, зростанням ви-
трат на створення конкурентних переваг, 
звуженням сфери компетенцій фірми тощо. 

Тому мета статті полягає у з’ясуванні 
сутності конкуренції на сучасному етапі 
через виявлення її змісту і форм прояву.  

Залежно від того, хто говорить або оці-
нює конкуренцію, її змістовне наповнення 
може різнитися. Так, для працівників дер-
жавних антимонопольних органів конкуре-
нція – це певний стан ринку, об’єкт впливу 
в інтересах суспільства; для споживачів – 
умова споживчого вибору і фактор захисту 
прав споживачів; для суб’єктів підприємни-
цької діяльності – спосіб впорядкованої  
повсякденної присутності на ринку, який 
спирається на закони, стандарти, регламен-
ти, а також на ступінь компетентності і ква-
ліфікації учасника конкурентних дій; для 
професійних маркетологів – сукупність дій, 
частина з яких має прямий маркетинговий 
характер, а інша частина – непрямий; для 
професійних менеджерів – складова страте-
гічного, оперативного і ситуаційного 
управління [13]. 
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Таким чином, можна зробити висновок, 

що конкуренція є системним багаторівне-
вим явищем [18]. Рівнями її прояву є макро-, 
мезо-, мікро-, нанорівень. На макрорівні 
(економіка в цілому) конкуренція постає як 
принцип функціонування ринкового госпо-
дарства, на мезорівні (окрема галузь) – як 
механізм взаємодії агентів ринкової еконо-
міки, на мікрорівні (продуктовий ринок) – 
як спосіб досягнення економічних цілей, на 
нанорівні – як спосіб завоювання конкурен-
тних переваг. Кожен рівень цієї системи є 
формою існування конкуренції, певною під-
системою, яка забезпечує реалізацію одного 
з функціональних призначень конкуренції.  

Як зазначається [18], на макрорівні в ході 
еволюції конкуренція послідовно набуває 
форм вільної, регульованої і змагальнісної 
конкуренції. На мезорівні конкуренція діє 
у формі внутрігалузевої, міжгалузевої і гло-
бальної конкуренції; на макрорівні – у фо-
рмі цінової і нецінової конкуренції. На на-
норівні формою прояву конкуренції є здат-
ність окремого суб’єкта господарювання до 
адаптації і передбачення майбутніх змін. 
Так, наноконкуренція притаманна транс-
національним компаніям із диференційо-
ваними напрямами діяльності. Адже вона 
дозволяє більш ефективно розподіляти об-
межені ресурси між цими напрямами і, тим 
самим, досягати найбільшого загального 
ефекту для компанії. 

При цьому конкуренція в ринковій еко-
номіці виконує ряд функцій. Зокрема, на 
макрорівні її роль полягає у контролі за 
ефективністю використання виробничих 
ресурсів; на мезорівні – у регулюванні між-
галузевих пропорцій в економіці; на макро-
рівні – у стимулюванні інноваційної діяль-
ності; на нанорівні – в удосконаленні знан-
ня і розвитку навиків. 

Вказані підсистеми конкуренції зв’язані 
між собою за принципом інтегральності. 
Тобто в основі підпорядкування підсистем 
лежить ступінь універсальності дії кожної з 
них. Так, макропідсистема забезпечує дію 
конкуренції як універсального принципу, 
якому підпорядкована дія інших підсистем. 
Мікропідсистема реалізує принцип конку-
ренції в рамках окремого галузевого ринку і 

підпорядкована дії мезопідсистеми, яка реа-
лізує цей принцип на міжгалузевому рівні.  

Розвиток кожної з підсистем конкуренції 
є взаємозумовленим і взаємопов’язаним. 
При цьому трансформація конкурентної 
системи в цілому відбувається шляхом змі-
ни форм існування конкуренції. 

Дослідження змістовної сторони конку-
рентної боротьби на мікрорівні, а саме по-
ведінки суперників як важливого фактора 
ринкової структури, проведені на базі тео-
рії ігор, засвідчили відсутність однозначно-
го зв’язку між структурою ринку 
(чисельністю фірм на ринку, ступенем кон-
центрації ринку) й інтенсивністю конкуре-
нції на ньому [19]. Більше того, уявлення 
про те, що конкуренція необхідна економі-
ці, оскільки сприяє насиченню ринку за-
требуваними товарами (послугами, робота-
ми) і тим самим задоволенню споживчого 
попиту, не є вичерпним поясненням кон-
курентної мотивації учасників ринку [13]. 
Адже учасникам ринку недостатньо тільки 
насичувати ринок і задовольняти спожива-
чів, їм обов’язково необхідно випереджати 
конкурентів або хоча б зберігати status qua 
у відносинах з ними. 

За таких умов, як зазначається [17], кон-
куренція є не просто змаганням між грав-
цями: компанія А проти компанії Б, і це 
стає актуальним для все більшої кількості 
галузей. Ця гра перетворилася на команд-
ний вид спорту, в якому конкурують між 
собою різні ланцюги поставок і великі надії 
покладають на партнерські відносини зара-
ди створення цінностей. 

Тобто, сучасний етап еволюції конкуре-
нції на мікрорівні характеризується пере-
ходом від конкурентного протистояння до 
конкурентної взаємодії у формах стратегіч-
ного альянсу, фінансово-промислової гру-
пи, індустріальної мережі тощо.  

Зокрема, стратегічні альянси утворю-
ються суб’єктами господарювання (не ли-
ше постачальниками і покупцями, але й 
безпосередніми конкурентами) на основі 
горизонтальної міжфірмової кооперації, а 
також між компаніями, які зайняті в суміж-
них сферах діяльності і володіють компле-
ментарними технологіями і досвідом. При 
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цьому фірми можуть бути учасниками кі-
лькох стратегічних альянсів одночасно.  

Як зазначається [20], в ході такої співпра-
ці має місце взаємна орієнтація учасників 
ринку, що передбачає моніторинг дій і об-
мін інформацією, а також такі елементи, 
як: спостереження за діями конкурентів; 
корегування власної ділової стратегії зале-
жно від дій конкурентів; безпосереднє узго-
дження дій між конкурентами; розробка 
конкурентами спільних правил гри у від-
носинах з контрагентами і один з одним. 

У результаті в галузі (на ринку) виникає 
сфера інформаційних і соціальних контак-
тів. Провідні гравці ринку чинять суттєвий 
вплив на конкурентну ситуацію, намагаю-
чись шляхом створення умов інституціона-
льного оформлення конкуренції обмежити 
вхід на ринок. Таким чином вони прагнуть 
до стабілізації ринку, встановлення узго-
дженого порядку, який стає умовою під-
тримки конкурентного середовища впро-
довж тривалого часу. 

Як бачимо, йдеться не про взаємодію між 
постачальниками і споживачами продукції 
в ході ринкових транзакцій, а про співпра-
цю між виробниками однієї і тієї ж або поді-
бної продукції, які не включені в єдиний 
технологічний і фінансово-економічний 
ланцюг, а діють паралельно. При цьому між 
ними може бути відсутній економічний об-
мін, оскільки тут виникають інформаційні і 
соціальні контакти у сфері господарювання, 
які встановлюються шляхом прямої взаємо-
дії учасників ринку, а не через обробку 
„цінової” інформації [20]. 

Вигоди учасників ринку формуються не 
тільки і не стільки за рахунок обмеження мо-
нополізації ринків, а й за рахунок обміну до-
свідом, порівняння помилок і досягнень, ви-
користання чужих ініціатив, адаптації і пере-
вірки власних бізнес-ідей, можливостей вхо-
дження в альянси з конкурентами, які згодом 
стають партнерами, а також підтримки кон-
курентних кондицій і духу суперництва.  

Отже, стратегічні альянси впливають на 
конкуренцію на ринку чи в галузі, спрямо-
вуючи зусилля партнерів проти спільних 
конкурентів, а не один проти одного. Тому 
з появою на мікрорівні таких об’єднань по-

стає необхідність змінити механізм зв’язку 
на мезорівні і норми правового регулюван-
ня конкуренції на макрорівні. Ці зміни, в 
свою чергу, позначаються також і на дина-
міці розвитку стратегічних альянсів. 

Конкуренція як процес є послідовною 
зміною станів конкурентної системи.  

Для з’ясування змісту конкуренції роз-
глядатимемо її в короткостроковому і дов-
гостроковому аспектах або, як зазначається 
в [18], з точки зору поточного господарю-
вання і процесу відтворення в цілому.  

У короткостроковому періоді виходячи із 
завдань поточного господарювання для ко-
жної окремої фірми конкурентна боротьба 
сприймається як суперництво, змагання. З 
точки зору довгострокової перспективи (або 
процесу відтворення) конкуренція є постій-
ним процесом відновлення умов змагально-
сті в діяльності суб’єктів господарювання. 

При цьому як інститут ринку конкурен-
ція характеризується тим, що вона не здат-
на до самоорганізації і підтримання стійко-
сті, а тому задля збереження конкуренції 
необхідне її регулювання ззовні.  

Так, М. Портер, Ю. Тарануха, В. Радаєв 
та інші вказують на те, що успіх конкурент-
них стратегій фірм залежить від соціально-
економічного становища конкретної дер-
жави, а це потребує забезпечення необхід-
них умов з боку уряду. Водночас постає пи-
тання про напрями впливу держави на 
конкуренцію. 

Дослідження, проведені в рамках інсти-
туціональної економічної теорії, засвідчили, 
що розвиток ринку і його інститутів біль-
шою мірою є результатом не еволюції, а дія-
льності держави. При цьому інституціоналі-
зація конкурентного середовища як сукуп-
ності економічних і соціальних умов, в яких 
виготовляється і реалізується певний про-
дукт, відбувається за допомогою законодав-
чих та економічних інструментів. Оскільки 
концепція конкуренції є не нормативною, а 
позитивною, розраховувати на те, що обо-
в’язково виграють кращі, не варто. 

Щодо неокласичної економічної теорії, 
яка є фундаментом для розробки заходів 
конкурентної політики, то вона розглядає 
координацію дій між учасниками ринку 
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насамперед як джерело порушень умов 
конкуренції і перешкоду для ефективного 
розміщення ресурсів в економіці. Такий 
підхід ґрунтується на статичному описі га-
лузевих ринків і орієнтований на дослі-
дження ринкової структури і оцінку пози-
ціонування конкурентів. Однак сьогодні, 
коли конкуренція є непередбачуваною, ди-
намічною і глобальною, таке її тлумачення 
малоефективне для розробки дієвих захо-
дів конкурентної політики. Адже за умов 
глобалізації конкурентні сили підприємств 
(фірм, компаній) є неспівставними, а тому 
конкуренція перетворюється зі змагальніс-
ного процесу на процес природного відбо-
ру, для якого характерним є витіснення 
слабких сильними. Тому в конкурентній 
політиці акцент слід робити не на посилен-
ні інтенсивності конкуренції, а на форму-
ванні середовища, яке генерує змагальнісні 
умови конкурентної боротьби.  

При цьому, як зазначається [20], критері-
ями змагальнісної конкурентної боротьби є 
розщеплення економічної влади і рівність 
принципів господарювання. Розщеплення 
економічної влади полягає у її закріпленні 
за окремими суб’єктами господарювання 
для забезпечення їх економічної свободи, а 
також у розосередженні цієї влади серед 
ринкових агентів, яке обмежує рамки їх 
економічної свободи. Рівність принципів 
господарювання досягається тоді, коли 
створюються такі умови, за яких вигода, 
яку суб’єкти господарювання отримують 
від різних видів господарської діяльності, 
урівноважується (наприклад, середньогалу-
зева норма прибутку). Втілення рівних 
принципів господарювання забезпечує рів-
ні умови змагальності. Розосередження еко-
номічної влади зумовлює різноманіття її 
організаційних форм, а рівність принципів 
господарювання протидіє абсолютному 
домінуванню будь-якої з переваг цих 
форм. Різноманіття форм ведення бізнесу є 
не лише умовою, але й свідченням розосе-

редження економічної влади. 
За таких умов конкуренція буде діяти як 

інструмент виявлення кращих способів гос-
подарювання і стимулюватиме їх постійне 
удосконалення, а також забезпечуватиме ви-
сокий конкурентний потенціал економіки. 

Висновки. Проведене дослідження свід-
чить про те, що сутність конкуренції про-
являється через суперництво як ключовий 
принцип досягнення приватних інтересів в 
економіці. А зміст конкуренції полягає у 
протидії зазіханням на монополію з боку 
суперників. Різноманіття форм прояву кон-
куренції і її функцій свідчить про те, що 
вона є складною багаторівневою системою 
(утворенням), де суперництво в досягненні 
приватних інтересів набуває різних форм і 
реалізується різними способами залежно 
від рівня конкурентної системи.  

При цьому конкуренція є еволюційною 
динамічною системою. 

На сучасному етапі конкуренція є супер-
ництвом не окремих фірм, а цілих ланцю-
гів створення цінностей на основі міжфір-
мової кооперації. Такі об’єднання дозволя-
ють бізнесу створювати конкурентні пере-
ваги за рахунок доступу до ресурсів і ком-
петентностей партнера, таких як ринки, 
технології, капітал, люди.  

Тож за таких умов співпраця і взаємодо-
помога починають відігравати все більшу 
роль у досягненні високої ефективності го-
сподарювання, оскільки розвинені країни 
поступово переходять до суспільства знань, 
яке має неринкову природу. Крім того, ри-
нок використовує у своєму механізмі розви-
тку не тільки конкурентну боротьбу, але й 
елементи співпраці. Отже, конкуренцію 
можна розглядати як дихотомію суперниц-
тва і співпраці. При цьому результатом роз-
витку конкурентних відносин і конкурент-
ного середовища є формування структур, 
об’єднаних не на відносинах майнового 
контролю, а на кооперації компетенцій і 
змагальнісній конкуренції. 
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