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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Динамічний розвиток інформаційно�технічної революції

та значне поглиблення глобалізаційних процесів зумовлю�

ють необхідність подальшого дослідження конкуренції і

монополії як основних феноменів економічного життя.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що

питанням дослідження конкуренції і монополії, знахо�

дженням їх оптимального співвідношення на кожному етапі

економічного розвитку присвячені праці багатьох зарубіж�

них та вітчизняних економістів. Серед українських науковців,

праці яких присвячено різним аспектам цих феноменів еко�

номічного життя, слід виділити дослідження В. Базилевича,

В. Гейця, А. Гриценка, А. Ігнатюк, І. Крючкової, Г. Филюк та

інших. Разом з тим, за визначенням Р. Буaйє, в eпоху будь�

яких скороминущих процeсiв i якiсних змiн в eкономiчнiй

систeмi зростaє роль принципу гомологiї, тобто нeобхiднiсть

дотримaння хронологiчної вiдповiдностi мiж конкрeтними

соцiaльно�eкономiчними зрушeннями, з одного боку, i

eволюцiєю зaгaльної eкономiчної тeорiї, її нaуково�

тeорeтичним пeрeосмислeнням i новiтнiми розробкaми — з

iншого. Крім того, множинність можливих підходів у теорії

конкуренції і монополії вимагає відбору ключових методо�

логічних передумов для аналізу реалій сучасної економіки.

З огляду на це, метою цієї статті є критичне переосмис�

лення сутності та еволюції конкуренції і монополії в науковій

спадщині економістів різних напрямів економічної теорії.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ТА НАУКОВІ
РЕЗУЛЬТАТИ

Проблеми конкуренції і монополії надзвичайно складні

та багатоаспектні. Протягом багатьох років науковці при�

діляють цим проблемам дедалі більше уваги. Ще у працях

давньогрецького філософа Аристотеля з'являються зачат�
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ки ідей про справедливу ціну товару, які одержали подаль�

ший розвиток у роботах середньовічних схоластів, а відтак,

у представників класичної політекономії. На його думку,

справедлива, тобто така, що відповідає вимогам етики, ціна

товару повинна відображати затрати праці на його вироб�

ництво [1, с. 397].

Однак, перші наукові дослідження ринкових відносин,

конкуренції і монополії представлені у працях економістів

кінця ХVІІ — початку ХІХ ст. — Ф. Кене, П. Буагільбера, В.

Петті, А. Сміта, Д. Рікардо. Їхні наукові праці здебільшого

були присвячені аналізу ефективності ринкового механізму

на основі вільної конкуренції, що відповідало тогочасному

етапу розвитку економіки — завершення етапу первісного

нагромадження капіталу, бурхливий розвиток підприємниц�

тва, становлення ринкової економіки та поступова реаліза�

ція закладеного в ній потенціалу саморегулювання тощо.

Так, представник першої школи економічної думки,

фізіократ Ф. Кене, та його однодумці виступили з ідеєю ек�

вівалентного обміну та обгрунтували концепцію економіч�

ного лібералізму, концентрованим вираженням якої став

знаменитий принцип "laissez faire" — природного порядку

[2]. Розвиток цієї ідеї знайшов своє відображення у працях

представників класичної школи політичної економії.

Ідеологія ринкового лібералізму, в основу якої був по�

кладений принцип природного порядку, стала ідейно�тео�

ретичним підгрунтям економічної системи видатного англ�

ійського економіста А. Сміта. Новизна теорії конкуренції у

праці А. Сміта полягає у тому, що він вперше розкрив по�

няття конкуренції як суперництва, яке підвищує ціни (за умо�

ви скорочення пропозиції) та знижує ціни (в умовах надлиш�

ку пропозиції), а також розробив теоретичний механізм кон�

куренції, який об'єктивно зрівноважує галузеву норму при�

бутку, забезпечує оптимальний розподіл ресурсів між галу�
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зями. Особливістю цього механізму є те, що при скороченні

попиту на товар з найбільшими труднощами стикаються під�

приємства, які випускають неякісні або надто дорогі това�

ри. Гнучкість механізму конкуренції проявляється у його

миттєвій реакції на будь�які зміни в зовнішньому середо�

вищі.

У доробках А. Сміта знайшла своє відображення і про�

блема монопольної діяльності господарюючих суб'єктів.

Вчений розкрив цілі подібної діяльності: "Всі цехи та більша

частина цехових правил були засновані саме для того, щоб

за допомогою обмеження вільної конкуренції, яка обов'яз�

ково приводить до падіння цін, а отже, і заробітної плати та

прибутку, запобігти такому падінню" [3, с. 186]. "Монополі�

сти, — писав він, — підтримуючи постійний дефіцит про�

дуктів на ринку і практично ніколи не задовольняючи по�

вністю реальний попит, продають свої товари набагато до�

рожче природної ціни та піднімають свої доходи… значно

вище їх природної норми"  [3, с. 130—131]. Тут ми бачимо

трактування монопольної ціни як ціни попиту, а трактування

природної ціни як ціни пропозиції.

Інший представник класичної школи, відомий французь�

кий економіст і публіцист Ф. Бастіа, у вільній конкуренції

вбачав джерело економічних гармоній. Абсолютизуючи

ідею вільної конкуренції, вчений писав, що в сучасному світі

вона відіграє таку ж саму роль, яку в фізиці виконує рівно�

вага [4]. На його думку, конкуренція встановлює рівновагу

між зусиллями, працею та послугами, що підлягають обміну.

Конкуренцію вчений іменує свободою, яка є демократич�

ним законом. Цей закон — найпрогресивніший із всіх за�

конів, які Провидіння надало людському суспільству для

його успішного розвитку; цей закон зрівнює людей у їхніх

правах. Ф.Бастіа підкреслює: "Конкуренція неухильно ро�

бить суспільним надбанням ті блага, які природа надала лю�

дям безкоштовно, але не скрізь щедро" [5, с. 245—246].

Ознайомлення з неокласичною науковою літературою,

що присвячена питанням конкуренції, монополії та моно�

польної влади, дає змогу виділити три основні етапи їх ево�

люції. Перший період історично припадає на 1870—1920 рр.

і характеризується тим, що акцент був зроблений на теоре�

тичному аналізі монополії та її протиставленні конкуренції.

Другий період — 1920—1950 рр. — розвиток теорії моно�

полістичної (недосконалої) конкуренції. У рамках цього пе�

ріоду можна виокремити дві гілки: а) монополія у складі

теорії ціни; б) монополія у складі теорії ринкових структур.

Третій період починається з 50�х років ХХ ст. і характери�

зується розвитком теорії галузевих ринків як прикладної

мікроекономіки.

В епоху, яку відомий сучасний зарубіжний дослідник

Дж. Ніханс називає епохою маржиналізму [6], економісти

прагнули зрозуміти, чим визначається попит і пропозиція,

використовуючи модель раціонального прийняття рішень

споживачами і виробниками в умовах конкуренції. Загалом

неокласична теорія конкуренції і монополії сформувалася

представниками різних економічних шкіл — англо�амери�

канської, австрійської, лозаннської і шведської. В основі цієї

теорії лежить абстрактно�логічний метод дослідження, а

монополія розглядається як суто ринковий феномен. Ці по�

гляди грунтуються на концепціях монополії, сформульова�

них видатними економістами А. Смітом і А. Курно, і отри�

мали поступальний розвиток, починаючи з другої половини

ХІХ ст.

На думку представників австрійської школи політичної

економії, поняття конкуренції втратило в неокласичній теорії

той початковий зміст суперництва, який воно мало в працях

економістів�класиків. Під впливом А. Курно і Л. Вальраса

конкуренцію (особливо досконалу) стали представляти не

як процес, а як ситуацію.

Засновник австрійської школи К. Менгер у своїй праці

"Основи політичної економії" підкреслює, що поява конку�

ренції збільшує обсяги товарів, які розподіляється між еко�

номічними суб'єктами: "…результат монополії — це те, що

лише частина наявного у монополіста товару потрапляє на

ринок, тільки частина засобів на його виробництво залу�

чається у виробництво; всяка реальна конкуренція одразу

ж усуває таке незручне для суспільства явище. Але її пере�

ваги тим не обмежуються, бо вона призводить загалом до

збільшення обсягів товару для споживачів, який до сих пір

був монопольним. Поява всякої реальної конкуренції при�

зводить, відповідно, не тільки до того, що весь обсяг товару

дійсно пропонується на ринку, але, що значно важливіше, і

до того, що цей обсяг постійно зростає; що споживання да�

ного блага, при відсутності природного обмеження засобів

виробництва, збільшується разом зі зниженням цін для менш

платоспроможних верств суспільства тощо [7, с. 228].

Вчений аналізує формування цін і розподіл благ при

двосторонній конкуренції, підкреслюючи, що монополія

передує конкуренції, передусім як фактичний стан, а не як

суспільне обмеження вільної конкуренції. Він характеризує

особливості явища мінового обороту при пануванні конку�

ренції, порівнюючи їх з явищами монополії. "Розвиток кон�

куренції із монополії, — пише австрійський професор, —

перебуває у тісному зв'язку з прогресом всієї господарсь�

кої культури" [8, с. 222].

Л. Вальрас, Дж. Хікс, Ф.Найт, Дж.Стіглер вважали мо�

нополію винятком із загального конкурентного правила, яке

порушує рівновагу. Створюючи теорію економічної рівно�

ваги, ці економісти практично вивели монополію за рамки

свого аналізу як фактор, який порушує чистоту економічної

теорії. Наприклад, Дж. Хікс підкреслював, що повністю

відкинути припущення про досконалу конкуренцію і для всіх

випадків прийняти припущення про монополію — значить

спровокувати надто "руйнівні" наслідки для економічної

теорії. В рамках монополії умови стабільності втрачають виз�

наченість і відповідно руйнується основа, яка дозволяє ви�

вести економічні закони [с. 183]. Італійський економіст В.

Парето, у своїй теоретичній системі сформулював постулат

про те, що досконала конкуренція являє собою достатню

умову ефективного розподілу ресурсів, який визнаний ав�

торитет в історії економічної думки М. Блауг справедливо

назвав однією з фундаментальних помилок неокласичної

теорії [9, с. 651].

Таким чином, неокласична ортодоксія розглядала кон�

куренцію як рамку, яка вводить раціональні дії економіч�

них агентів в ідеальний стан рівноваги: тому всяка ситуація,

що виходить з умов чистої та досконалої конкуренції, розг�

лядалася як аномалія, яка постає на шляху реалізації заяв�

леної гармонії всіх агентів. Отже, до початку ХХ ст. в еко�

номічній науці складається й утверджується статична модель

конкуренції та монополії як двох полярних станів ринку, так

що між ними начебто не існує проміжних станів. Досконала

конкуренція і чиста монополія розглядаються як теоретичні

абстракції, які виражають дві полярні ринкові ситуації, дві

логічних межі. У міру розвитку економічної теорії були ви�

явлені більш тонкі співвідношення між ними.

Так, ще К. Маркс у своїй праці "Нищета философии",

полемізуючи з П. Прудоном стосовно "хороших і поганих

сторін конкуренції" і підкреслюючи, що монополія історич�

но передувала епосі конкуренції, вказував на те, що у прак�

тичному житті можна виявити не тільки антагонізм конку�

ренції і монополії, але також їх синтез, що це не форма, а

рух. Разом з тим, вчений зазначав: сучасна монополія є

монополією синтетичною, заперечення заперечення, єдність

протилежностей [10, с. 165—166]. На його переконання,

монополія може утримуватися лише завдяки тому, що пост�

ійно вступає у конкурентну боротьбу.

У першій третині ХХ ст. в неокласичній теорії конку�

ренції і монополії спостерігається відхід від абстракціоніз�

му неокласики, і звернення до аналізу реальних ринків. Вчені



Інвестиції: практика та досвід № 3/201242

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

(Ф.Візер, К.Віксель, П.Сраффа, І.Фішер, Дж.М.Кларк, Г.Хо�

теллінг та ін.) дотримуються позиції, що в чистому вигляді

ні монополії, ні конкуренції на реальних ринках не існує,

механізми ринкових сил є набагато складнішими. Піддаєть�

ся сумніву неокласичний постулат про можливість встанов�

лення довгострокової рівноваги на галузевих ринках.

Одним з перших на існування змішаних типів ринків,

насамперед, монополістичної конкуренції, вказав амери�

канський економіст, професор Гарвардського університету

Е. Чемберлін. Він наголошує, що конкуренцію і монополію

не можна протиставляти як два взаємовиключних явища. Це

не альтернатива, оскільки "переважна більшість економіч�

них ситуацій включає і конкуренцію, і монополію". Всюди,

де це має місце, було б помилкою не враховувати одну з

цих складових [11, с. 256]. Вчений зазначав, диференціюю�

чи свій продукт, кожний продавець товару формує свій влас�

ний локальний мікроринок, своє коло покупців. На цьому

локальному ринку він виступає як монополіст, володіючи

певним контролем над ціною.

До основних заслуг вченого слід також віднести: по�пер�

ше, доведення, що монополія не обов'язково є наслідком

фінансового контролю, концентрації виробництва і капіта�

лу, оскільки економічній системі властиві тенденції, які по�

силюють конкуренцію; по�друге, відкриття та обгрунтуван�

ня додаткових нецінових умов посилення монополістичної

конкуренції — технічне удосконалення, якість, особливе

обслуговування покупців, що забезпечують фірмі респек�

табельну репутацію й перевагу на ринку; по�третє, обгрун�

тування положення про збереження конкуренції й при "гру�

повій монополії" — розподілі сфер впливу на ринку між

партнерами�конкурентами з метою реалізації неоднорідної

(диференційованої) продукції без зниження ціни до рівня

граничних витрат тощо [11]. Таким чином Е. Чемберлін по�

казав необхідність заміни концепції "конкурентного ідеалу"

такою, яка б включала і конкуренцію, і монополію.

Відома англійська жінка�економіст Дж. Робінсон вва�

жала, що причиною спотворення конкуренції є диференці�

ація продукції в очах споживачів. Якщо раніше вважалося,

що конкуренція — це переважно і тільки цінова конкурен�

ція, то дослідниця висуває й інші характеристики конкурен�

тної поведінки фірм — розмір транспортних витрат, рівень

якості продукції, особливості обслуговування клієнтів, стро�

ки кредиту, репутація фірми, роль реклами [12, с. 137].

З часів Дж. Робінсон в економічній теорії поступово

починає утверджуватися положення про наявність прямої

залежності між рівнем концентрації на ринку (кількістю про�

давців), рівнем ринкової ціни та величиною монопольного

прибутку кожного продавця [12,с. 125]. Таким чином, анти�

монопольні органи отримали певний кількісний параметр,

зручний для реалізації антимонопольної політики —

кількість фірм на ринку. Формується механістичне уявлен�

ня про монополію та конкуренцію на ринку — чим менше

фірм функціонує на ринку, тим сильнішою є їх монопольна

влада — ось логіка, якою керуються при проведенні анти�

монопольної політики. Зокрема, цей критерій і понині ле�

жить в основі політики допущення або заборони злиттів і

поглинань, прийнятої у США.

Таким чином, Е. Чемберлін, і Дж. Робінсон одними з

перших обгрунтували сутнісну характеристику конкуренції

і монополії та показали модифікацію конкуренції в нових

умовах. Але в їх працях не було дано вичерпних пояснень

тим змінам, які відбувались у суспільстві на той час. Тим ча�

сом, створення і оприлюднення теорії недосконалої конку�

ренції стали переломним етапом розвитку позитивістських

уявлень про конкуренцію і монополію, у межах яких конку�

рентні відносини не розглядалися як економічне зло. З'яв�

ляються наукові праці, присвячені дослідженням позитив�

ного впливу монополій на економіку.

Формування теорії недосконалої конкуренції, започат�

коване у працях Е. Чемберлін, і Дж. Робінсон та ряду їх по�

передників, стимулювало наукові дослідження різних рин�

кових структур. Предметом спеціальних досліджень заруб�

іжних економістів стали ситуації дуополії (А. Курно, Ж. Бер�

тран, Е. Чемберлін, Р. Харрод, А. Боулі, Ф. Цойтен, Г. Шта�

кельберг), олігополії Е.Чемберлін, П. Суізі, Дж. Стіглер, Г.

Штакельберг), білатеральної олігополії (Ф. Цойцтен, Дж.

Хікс, Е. Шнайдер, Дж.Морган) тощо. Таким чином, спроба

представників неокласики наблизити теоретичний аналіз до

реальних ринкових форм призвела до посилення структур�

них акцентів у дослідженні ринку, конкуренції і монополії і,

відповідно, до пошуку формальних критеріїв структури рин�

ку. Це зумовило розвиток самостійного напряму аналізу

конкуренції і монополії — теорії організації промисловості

(теорії організації галузевих ринків).

У витоків цього напряму стояли відомі американські

економісти Е. Мейсон і Дж. Бейн, які сформулювали так

звану "гарвардську пададигму" — "Структура — Поведінка

— Результат". Вчені та їх однодумці доводили існування

прямого взаємозв'язку між структурою ринку, поведінкою

компаній на ньому та результативністю функціонування рин�

ку. Але відмітимо, що розвиток цієї теорії супроводжувався

протистоянням представників Гарвардської школи , які спи�

ралися переважно на емпіричні дослідження ринків, і пред�

ставників Чикагської школи, що відстоювали необхідність

теоретичної моделі досконалої конкуренції.

Тим часом, формально�структурний підхід до дослід�

ження конкуренції і монополії, характерний для неокла�

сичної традиції, піддавався гострій критиці з боку представ�

ників інших наукових шкіл і напрямів економічної теорії.

Так, представник фрайбургської школи В. Ойкен, який

відіграв значну роль у формуванні неоліберального напря�

му в німецькій економічній думці, поняття "монополія" не

пов'язував з процесом концентрації виробництва і капіта�

лу, і вважав його суто ринковим явищем. Вчений заперечу�

вав закономірний характер монополізації, а ринок "повно�

цінної конкуренції" розглядав як певний "нормативний"

стан економіки, при якому досягається максимум економ�

ічної ефективності. На його переконання, саме вільна кон�

куренція забезпечує ефективність ринкової системи еко�

номіки, гарантує особисті права і свободи людини, а тому

являє собою найбільший винахід людства. Конкуренція ре�

алізується лише як свобода вибору для господарюючих

суб'єктів в умовах багатоваріантності розвитку. При цьо�

му рівень конкуренції може бути різним, залежно від типу

ринку — від повної, або досконалої конкуренції, до моно�

польного ринку. Регулюючим інструментом в умовах кон�

куренції є ціни — своєрідний прилад, який вимірює рівень

обмеженості (дефіцитності) ресурсів, продуктів і ринково�

го процесу, повідомляючи про це всіх учасників. З огляду

на це, вчений розробив принципи конструювання конку�

рентного порядку, на які має спиратися державна економ�

ічна політика [13, с. 343]. Під конкурентним порядком він

розуміє форму ринкового господарства, коли умови кон�

куренції активно створюються і підтримуються державою,

для того, щоб досягти максимально можливого ступеня

інтенсивності конкуренції й одночасно виключити всі фак�

тори, які можуть спотворити конкурентні умови. Таким чи�

ном, конкурентний порядок у розумінні В. Ойкена є сфор�

мованим господарським порядком.

Один з представників німецької неоліберальної школи

Л. Ерхард, з іменем якого пов'язана господарська рефор�

ма у Західній Німеччині в 1948 р., а також так зване "німець�

ке чудо", наголошував: "У розвитку конкуренції я бачу най�

кращу заставу того, що постійне підвищення продуктивності

не припиниться, що матиме місце справедливий розподіл і

національного доходу, і національної продукції. В інтере�

сах дійсно "соціального" ринкового господарства я не можу

відмовитися від цієї рушійної сили..." [13]. На думку дослід�
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ника, "справжнє, а не підтасоване змагання являє собою кра�

щий, найсприятливіший принцип відбору".

Розмірковуючи над змістом книги Л. Ерхарда "Добро�

бут для всіх", можна зауважити, що для автора існувало

тільки одне завдання: підвищення добробуту всіх, без ви�

нятку, соціальних верств населення за рахунок залучення

кожного до продуктивної праці, щоб людина почувала й ціну�

вала той факт, що власне благополуччя вона створила сама

власною працею і що більш високі доходи є результатом

високопродуктивної праці. Але високопродуктивна праця

повинна здійснюватися в умовах регульованої конкуренції,

необмеженої монополіями великих картелів, концернів і

корпорацій. Вчений констатує , що поняття "Добробут для

всіх" і "Добробут через конкуренцію" — нерозривно пов'я�

зані. Перше є метою другого, друге — шляхом, який веде

до цієї мети [13].

Відтак, у міру розвитку економічної теорії неринкові

придатки теорії раціонального вибору вимагали більш уза�

гальненого апарату, за допомогою якого можна було б ана�

лізувати раціональний вибір за відсутності товарів і цін. Те�

орія некооперативних ігор Дж.Неша, за висловом Лауреата

Нобелівської премії Р. Майерсона, стала найпотужнішим

проривом в цьому процесі розширення сфери аналізу з по�

зицій раціонального вибору на всі конкурентні ситуації [14,

с. 28]. Сьогодні ця теорія визнана одним з найвидатніших

інтелектуальних досягнень XX ст. Визначення рівноваги за

Нешем стало найважливішим поворотом в економічній теорії

та соціальних науках, яке за значущістю для науки по�

рівнюється з відкриттям подвійної спіралі ДНК в біології.

У концепціях інституціоналістів чітко проявляється ха�

рактерне для сучасних соціальних теорій прагнення спира�

тися на реальні процеси. Вони виходять із динамічного зро�

стання промислового виробництва, яке базується на вели�

ких корпораціях, зростаючому впливі НТП, а також харак�

теризується неминучим ускладненням систем управління;

зростанні потреб у планомірній організації виробництва.

Серед найважливіших проблем, які розроблялися інституц�

іоналістами, необхідно, насамперед, назвати корпорацію —

велике монополістичне об'єднання, що втілює в собі еконо�

мічну міць. Корпорація розглядається як основа організац�

ійної структури індустріальної системи сучасного суспіль�

ства, дослідження якого покликане відповісти на багато пи�

тань, що постають при розгляді індустріальних відносин.

Інституціоналісти активно досліджують взаємодію монополії

та конкуренції, олігополії, управління динамікою доходів,

цін, різні сторони господарського механізму.

Відомий австрійський економіст Й. Шумпетер засумні�

вався у первинності стану рівноваги, яку відстоювали пред�

ставники неокласичної ортодоксії, а отже, у пріоритеті ста�

тики над динамікою. Вчений висунув гіпотезу про те, що з

точки зору динамічної ефективності конкурентна структура

ринку може бути менш прогресивною, ніж монопольна.

Впровадження нових способів виробництва і нових товарів

апріорі є несумісним з досконалою конкуренцією [15. с.

151]. У своїй "Теорії економічної еволюції" він пояснював,

економічна еволюція за своєю суттю складається з розривів,

зумовлених множинними новаціями, від створення нових

продуктів до відкриття нових ринків, з чим пов'язані нові

процеси та введення в оборот нових матеріалів. Цю ідею роз�

вивають неоавстрійці, доводячи, що підприємець, випуска�

ючи новий товар, виступає у ролі підприємства�новатора і

забезпечує суспільний виграш (а не збиток для суспільства,

як доводили представники неокласичного напряму).

Л. Мізес і Ф. Хайек також не визнавали рівноважний

підхід основним методом аналізу економічних явищ. У по�

глядах Ф. Хайека на конкуренцію найцікавішими є по�

рівняльна характеристика конкурентного механізму і меха�

нізму централізованого планування; порівняння конкуренції

з наукою і характеристика її основних функцій; тощо. Ці

питання розкриваються у таких працях, як "Дорога до раб�

ства", "Згубна самовпевненість", "Конкуренція як процеду�

ра відкриття".

Сучасні уявлення про конкуренцію характеризуються,

насамперед, зміною концепції конкуренції як боротьби та

змагання на більше широке поняття "взаємодії фірм на рин�

ку", що враховує такі аспекти, як поширення монопольної

влади та ступеня концентрації фірм на ринку. У таких умо�

вах для ефективної взаємодії фірм на ринку однаково важ�

ливими є й конкурентний процес (теорія сумлінної конку�

ренції) і конкурентний результат (економічна ефективність

в усіх її формах). Конкурентний результат у вигляді еконо�

мічної ефективності цін і обсягів продажів може бути до�

сягнутий і поза конкурентним процесом.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, критичне переосмислення та системати�

зація поглядів представників різних економічних шкіл та

методологічних напрямів економічної теорії на змістову

сутність та проблему конкуренції і монополії засвідчують,

що їх розвиток на різних історичних етапах, в умовах різних

соціально�економічних формацій має свою специфіку, зу�

мовлену зміною інституційних факторів. Перспективи по�

дальших досліджень пов'язані з визначенням факторів, які

впливають на їх трансформацію у сучасному світі, ідентиф�

ікацією механізмів монополізації ринків у сучасній економіці

тощо.
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