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Рис. 1. Види конкурентної боротьби

ВСТУП
Сучасний етап розвитку економіки характеризується ак"

тивізацією глобалізаційних процесів, які, у свою чергу, сприя"
ють загостренню конкурентної боротьби між товаровиробни"
ками. Для того, щоб вижити у сучасних умовах господарюван"
ня, досягти успіху на ринку, економічний агент має бути конку"
рентоспроможним, тобто ефективно використовувати наявні
конкурентні переваги. Питання сутності конкуренції та конку"
рентних переваг досліджувалися у працях В. Андріанова, М.
Володькіної, В. Диканя, А. Маршала, Дж. С. Міля, М. Портера,
Дж. Робінсона, А. Сміта, Ф. Хайека, П. Хейне, Е. Чемберлена,
Й. Шумпетера та ін. Необхідність забезпечення конкурентосп"
роможності національних товаровиробників потребує поглиб"
леного дослідження напрацювань зарубіжних і вітчизняних вче"
них з позицій формування і розвитку ринку, що зумовлено
особливостями формування ринкових відносин в Україні.

Метою статті є аналіз підходів до визначення сутності
конкуренції та розробка класифікації видів і методів конку"
рентної боротьби у сучасних умовах господарювання.
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Стаття присвячена проблемі визначення сутності конкуренції на сучасному етапі розвитку

економіки. У статті представлені підходи зарубіжних та вітчизняних вчених до сутності конку�

ренції, розроблено класифікацію видів конкуренції та методів конкурентної боротьби.

The article is sanctified to the problem of determination of essence of competition on the modern

stage of economy development. The presented going of foreign and home scientists is near essence

of competition, classification of types of competition and methods of competitive activity in the article

is worked out.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Діяльність економічних агентів у ринковій економіці

нерозривно пов'язана з конкуренцією. Конкуренція перед"
бачає вільне проникнення на ринок багатьох товаровироб"
ників з різними товарами, що ускладнює можливості при"
ваблення споживача. Саме це спонукає товаровиробників
підвищувати свою конкурентоспроможність, використову"
ючи всі наявні конкурентні переваги. Адже забезпечення не"
обхідного рівня конкурентоспроможності дозволяє розши"
рювати ринки збуту, залучати нових споживачів, збільшува"
ти обсяги реалізації, прибутки, що, у свою чергу, дозволяє
займатися інноваційною та інвестиційною діяльністю, а отже
і сприяє економічному розвитку всієї країни.

Етимологічний зміст поняття "конкуренція" походить від
латинського "concurrentia" і означає зіткнення, змагання. У
словнику іншомовних слів зміст поняття "конкуренція" тлу"
мачиться як суперництво у боротьбі за результат, вільні зма"
гання між підприємцями [10, с. 170].

Конкуренцію як економічну категорію у сучасній нау"
кові літературі переважно розглядають
як боротьбу між підприємцями за
найбільш ефективні умови й результа"
ти вкладення ресурсів у процесі вироб"
ництва й збуту товарів [2; 3; 5]. На наш
огляд, таке тлумачення повною мірою
не відображає сутність конкурентної
боротьби між товаровиробниками у су"
часних умовах.

У вузькому розумінні конкуренція
найчастіше розглядається як боротьба
між виробниками, які пропонують на
ринку стандартну продукцію, за спожи"
вача, застосовуючи цінові і нецінові ме"
тоди конкурентної боротьби. Таке яви"
ще дістало назву внутрігалузевої кон"
куренції [4]. У сучасних умовах вести
мову тільки про внутрігалузеву конку"
ренцію некоректно, оскільки виробни"
ки конкурують між собою за доступ до
ресурсів, за інвестора, за збереження
технологічного укладу тощо. Все це дає
підстави вести мову про різні підходи
до дослідження конкурентної бороть"
би (рис. 1), які сформувалися в ході
еволюції поглядів на сутність конку"
ренції і її види [1—5; 12—14].

Основи теорії конкуренції були
закладені А. Смітом [11]. Виходячи з
поглядів А. Сміта, одним з найперших
проявів конкуренції можна вважати
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внутрігалузеву, яка направлена на боротьбу за гроші
споживача. А. Сміт розглядав конкуренцію як фак"
тор регулювання суспільних і приватних інтересів, а
також як ефективний засіб цінового регулювання [9]:

— на основі теорії конкурентної ціни сформулю"
вав поняття конкуренції як суперництва, що підвищує
ціни (при скороченні пропозиції) або зменшує ціни
(при надлишку пропозиції);

— визначив основні умови ефективної конку"
ренції, що виключають наявність великої кількості
продавців, вичерпну інформацію про них, мобільність
використовуваних ресурсів;

— вперше показав, яким чином конкуренція,
зрівнюючи норми прибутку, приводить до оптималь"
ного розподілу праці й капіталу між галузями;

— розробив елементи моделі досконалої кон"
куренції й теоретично довів, що за її умов можливо
максимальне задоволення потреб;

— зробив істотний крок до формування теорії
оптимального розподілу ресурсів в умовах доскона"
лої конкуренції.

На несформованому ринку конкуренція може відбува"
тися виключно шляхом зниження ціни (цінова). На сформо"
ваних ринках, які динамічно розвиваються, застосування
тільки цінових методів недостатньо, їх необхідно поєднува"
ти з неціновими (рис. 2).

Міжгалузева конкуренція виникає у ході розвитку рин"
ку, коли виробники починають конкурувати між собою за
доступ до ресурсів (людських та природних), а також за за"
лучення інвестора. З розвитком конкурентної боротьби ево"
люціонували і погляди вчених. Так, Дж. С. Мілль розробив
рівняння міжнародного попиту, виділив не конкуруючі гру"
пи на ринку, довів існування кількох видів еластичності по"
питу (цінова, за доходами, перехресна), обгрунтував сутність
альтернативних витрат та наявність економії на масштабах
[7]. У подальшому ці ідеї знайшли розвиток у роботах Дж.
Робінсон [9] та Е. Чемберлена [16]. Ними було створено фун"
дамент сучасної західної теорії чотирьох основних типів
ринків:

— досконалої конкуренції;
— монополістичної конкуренції;
— олігополії;
— монополії.
Е. Чемберлен запропонував використовувати для кла"

сифікації ринків два критерії — взаємозамінність товарів,
запропонованих різними підприємствами, й взаємоза"
лежність цих підприємств [16].

Надалі А. Курно розробив теорію чистої монополії й
олігополії (дуополії). Позиції всіх цих вчених у сучасній
західній економічній науці настільки сильні,
що сам термін "конкуренція" частіше вико"
ристовується саме в структурному ро"
зумінні. Якщо ж потрібно підкреслити пове"
дінкову сторону конкуренції, нерідко кори"
стуються іншим словом — суперництво [13,
с. 20]. На наш погляд, вибір поведінкової чи
структурної сторони дослідження конку"
ренції залежить від кінцевої мети дослідни"
ка. Так, досліджуючи виключно поведінку
споживача і виробника, достатньо дотриму"
ватися поведінкового підходу. Досліджую"
чи проблеми ціноутворення — структурно"
го, дослідження впливу фінансових фак"
торів на конкурентоспроможність товарови"
робників вимагає врахування і поведінково"
го, і структурного аспектів.

Представники неокласичної школи роз"
глядають конкуренцію у контексті бороть"
би за рідкісні економічні блага. П. Хейне на"

голошує, що конкуренція є прагненням якнайкраще задо"
вольнити критерії доступу до рідкісних благ [15]. Цей ас"
пект набуває особливої актуальності у сучасних умовах і
певним чином пояснює переміщення виробничих потужно"
стей у регіони з дешевими природними ресурсами і деше"
вою робочою силою.

Конкуренція не є проявом конкретного ринку, на сьо"
годнішній день як внутрігалузеву, так і міжгалузеву конку"
ренцію необхідно досліджувати і на національному і на міжна"
родному рівні. Основи дослідження міжнародної конкуренції
були закладені М. Портером, який розглядав конкуренцію як
динамічний процес, що розвивається, безупинно мінливий
ландшафт, на якому з'являються нові товари, нові шляхи мар"
кетингу, нові виробничі процеси й нові ринкові сегменти [8].

Окрім масштабів конкуренції, важливе значення має
модель ринку, який досліджується: ринок чистої конкуренції,
монополістичної чи олігополії. А. Маршалл поглибив досл"
ідження механізмів автоматичного встановлення рівноваги
на ринку за допомогою досконалої конкуренції й дії законів
граничної корисності і граничної продуктивності [6]. Саме
дослідження А. Маршалла створили теоретичний базис для
дослідження досконалої, монополістичної та олігополістич"
ної конкуренції.

Конкуренція за залучення інвестора починає розвива"
тися з остаточним формуванням ринкових відносин і особ"
ливого загострення набуває у період глобалізації, оскіль"
ки завдяки нівелюванню кордонів для руху капіталу зрос"
тають як можливості його залучення, так і загрози його

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

   

   
 

   
 

   
 

 

 
 

   
     

   
  

  

Рис. 2. Методи конкурентної боротьби
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Таблиця 1. Дослідження проблем конкуренції на сучасному
етапі розвитку економіки

Джерело: складено автором на основі [1; 2; 3; 12; 13].
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втрати. Однак конкуренція за залучення інвестицій не є вик"
лючно боротьбою між товаровиробниками, у ці процеси
активно втручається держава, створюючи нерівні умови для
вкладення капіталу у різні галузі та території, шляхом ство"
рення нерівних умов завдяки наданню податкових та інших
преференцій. Втручання держави у процеси конкурентної
боротьби сприяло формуванню регульованої і нерегульо"
ваної конкуренції.

Особливим видом конкурентної боротьби можна вва"
жати конкуренцію за збереження технологічного укладу.
Першим, хто розглядав конкуренцію під кутом зміни техно"
логічних укладів, був Й. Шумпетер. Він визначав конкурен"
цію як суперництво застарілої технології з інноваціями [17].
Така конкуренція виникає внаслідок того, що ринок не
сприймає нові технології, і лише коли новатору вдасться
здійснити інноваційний прорив, відбудеться витіснення зас"
тарілих технологій з ринку, а відповідно і товаровиробників,
які працюють на застарілих технологіях.

У подальшому ідеї конкуренції як боротьби на ринку
старого і нового були розвинені Ф. Хайеком. Він зазна"
чав, що конкуренція — це процес, за допомогою якого
люди одержують та передають знання. На його думку, на
ринку тільки завдяки конкуренції приховане стає явним.
Підприємці можуть обирати різні лінії поведінки, але
тільки конкуренція підтверджує, яка з них ефективна, а
яка ні [14].

Таким чином, загальні уявлення про конкуренцію за"
рубіжні дослідники зводять до структурного (конкуренція
на ринках досконалої і монополістичної конкуренції, оліго"
полії та монополії) та поведінкового аспектів (конкуренція
як змагання між товаровиробниками).

Для літератури 50—60 років ХХ століття у соціалістич"
них країнах було характерно негативне ставлення до кон"
куренції в цілому. Довідники, словники й навчальні посібники
з політекономії соціалізму розглядали конкуренцію з по"
зицій класового підходу, а також констатували факт усунен"
ня конкуренції й заміни її безконфліктним (з переможцями
і без переможених) соцзмаганням у радянській економіці
[13, с. 17]. Нові погляди на проблеми конкурентної бороть"
би почали формуватися із розпадом Радянського Союзу, їх
еволюція відбувається і по теперішній час.

Надбання сучасних економістів з проблем конкуренції
можна згрупувати за такими напрямами (табл. 1).

На сучасному етапі розвитку світової економіки акту"
альності набуває проблема ведення конкурентної бороть"
би в рамках правового поля. Це питання загострюється у
зв'язку з формуванням і розвитком антимонопольного за"
конодавства, яке в різних державах на сьогоднішній день
не можна вважати гармонізованим. Незважаючи на правові
обмеження, конкуренція, особливо в Україні, не завжди
здійснюється законними методами (рис. 3).

Обмеження незаконних методів конкурентної бо"
ротьби залежить не тільки від досконалості норматив"
но"правової бази держави, але і від ступеня сформо"
ваності та розвиненості ринкових відносин. Саме
ступінь сформованості ринку, розвиненість його інсти"
тутів визначає характер конкурентної боротьби, її мету
та методи здійснення. Рівень розвитку вітчизняних
ринкових відносин не можна вважати достатнім і та"
ким, що може забезпечити ведення конкурентної бо"
ротьби виключно законними методами.

ВИСНОВКИ
Таким чином, узагальнюючи напрацювання вітчиз"

няних і зарубіжних вчених з проблем конкурентної бо"
ротьби, пропонуємо уточнити сутність поняття "конку"
ренція" з таких позицій: конкуренція — тип поведінки
економічних суб'єктів, спрямований на отримання мак"
симального обсягу конкурентних переваг для забезпе"

чення стійкої конкурентоспроможності товаровиробника на
локальному і міжнародному ринках. Рівень конкуренції, її
характер та форми прояву визначаються ступенем сформо"
ваності ринкових відносин та перспективами їх розвитку.
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Рис. 3. Засоби нечесної конкурентної боротьби


