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Конкуренція
▶ Походить від латинського слова Concurrere, що означає 

«зіштовхнутись».

Як економічна категорія означає суперництво і боротьбу між 

товаровиробниками за найвигідніші умови виробництва і збуту 

товарів і послуг, за привласнення найбільших прибутків. 

Органічний зв’язок ринку і конкуренції: 

↖ умовою функціонування і розвитку сучасного цивілізованого 

ринку є конкурентна боротьба між різними суб’єктами 

підприємницької діяльності; 

↖ ефективність функціонування ринку залежить від здатності 

суб’єктів підприємницької діяльності впливати на рівень цін;

↖ найважливішою умовою функціонування і розвитку 

цивілізованого ринку є реальний плюралізм типів і форм 
власності, що передбачає свободу економічної діяльності 

господарюючих суб’єктів на основі економічної відокремленості.
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Види конкуренції

ринок вільної
конкуренції

поведінка суб'єктів
ринку визначається

абсолютною 
еластичністю попиту

та (в 
короткостроковому

періоді) їх граничними
витратами. У 

довгостроковому
періоді граничні
витрати суб'єктів

ринку прямують до 
середніх витрат

монополістичної
конкуренції

має справу не тільки
з проблемою 

одиничної рівноваги, 
а й із проблемою 

групової рівноваги
(проблемою

взаємопристосуванн
я) економічних сил 

усередині групи
конкуруючих між

собою монополістів

олігополії
(олігопсонії)

групова
монополія
небагатьох

підприємств-
продавців, які

ведуть між
собою 

здебільшого
нецінову

конкуренцію

монопсонії
(чистої монополії)

групова
монополія
небагатьох

покупців, що
сконцентрувалис

я на ринку і
здатні суттєво

впливати на ціну
товару та інші

умови
функціонування

ринку
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Види конкуренції

за способом і методами задоволення

потреб
Ознака Вид Характеристика виду конкуренції

За способом 

задоволення 

потреб

Функціональна

Коли продукція інформаційного виробництва конкурує з продукцією фірм інших

галузей щодо задоволення тієї самої потреби, але різними засобами (радіо, 

телебачення, преса )

Видова
Коли продукція має одне й те саме призначення, але існують суттєві відмінності у 

параметрах

Предметна
Коли пропонується ідентична продукція різними інформаційними структурами. 

Продукція може мати різну або однакову якість

За методами 

задоволення 

потреб

Цінова

Припускає одержання вигідніших умов реалізації за рахунок маніпуляції цінами. 

Розрізняють пряму цінову конкуренцію за зниження ціни на запропоновану 

продукцію, а також приховану, коли ціни на новий або з поліпшеними 

властивостями товар зростають незначно

Нецінова (на основі якості)
Передбачає вищу, ніж у суперників, ціну, надійність, меншу "ціну споживання", 

надання комплексу послуг
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Позитивні риси: 

▶ є важливою рушійною силою розвитку економічної системи; 

▶ сприяє НТП суспільства;

▶ змушує знижувати витрати виробництва шляхом економії 

ресурсів, зростання продуктивності праці;

▶ змушує покращувати якість продукції, її асортимент, 

обслуговування споживачів;

▶ змушує знижувати і вирівнювати ціни;

▶ стимулює перелив капіталів між галузями;

▶ відбувається дія закону вартості, попиту і пропозиції, 

інтенсифікація дії закону зростання продуктивності праці.
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Негативні риси:
▶ посилює процес концентрації виробництва, який у свою чергу, 

призводить на певному етапі до виникнення монополій;

▶ випускають надмірну кількість товарів, що призводить до криз 
перевиробництва;

▶ конкуренція посилює боротьбу між капіталістами за скорочення 
витрат виробництва шляхом зниження заробітної плати;

▶ зростає інтенсивність праці, що сприяє зростанню армії 
безробітних;

▶ використання нечесних методів конкуренції великими 
компаніями призводить до придушення малих та середніх 
підприємств, їх масового банкрутства;

▶ міжнародна конкуренція, що з боку транснаціональних 
корпорацій ведеться нецивілізованими методами (шляхом 
підкупу тощо) придушує національних товаровиробників у інших 
країнах.
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Основні рівні конкуренції

Країни

Регіону 
або галузі

Підприєм
ства

Товару
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Фактори конкурентоспроможності

ГАЛУЗІ                                    РЕГІОНУ
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Фактори конкурентоспроможності 

підприємства
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Фактори конкурентоспроможності 

товару
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