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Тема: КОНКУРЕНЦІЯ І МОНОПОЛІЯ В РИНКОВІЙ СИСТЕМІ 

Мета: розглянути види конкуренції, методи конкурентної боротьби та 

сутність монополії 

Залежно від співвідношення між кількістю виробників і кількістю 

споживачів розрізняють наступні форми економічної конкуренції. 

Велика кількість самостійних виробників деякого однорідного товару і маса 

відокремлених споживачів даного товару. Структура зв`язків між ними є такою, 

що кожен споживач може купити товар у будь-якого виробника, виходячи з 

власної оцінки корисності товару, його ціни, його ціни і власних можливостей 

придбання даного товару. 

Кожен виробник може продати товар будь-якому споживачеві, виходячи 

тільки з власної вигоди. Жоден зі споживачів не придбаває якусь істотну частку 

сукупного попиту. Дана структура ринку називається поліполією і породжує так 

звану досконалу конкуренцію. 

Величезна чисельність відокремлених споживачів і мала чисельність 

виробників, кожен з яких може задовольнити значну частку сукупного попиту. 

Така структура називається олігополією, і породжує так звану недосконалу 

конкуренцію. Граничним випадком даної структури, коли масі споживачів 

протистоїть єдиний виробник, здатний задовольнити загальний попит всіх 

споживачів, є монополія. В разі, коли на ринку є відносно велика чисельність 

виробників, що пропонують гетерогенну (різнорідну) продукцію, то говорять 

про монополістичну конкуренцію. 

Єдиний споживач товару і багато самостійних виробників. При цьому 

єдиний споживач придбаває весь обсяг пропозиції товару, який постачається 

всіма виробниками. Дана структура породжує особливий тип недосконалої 

конкуренції, який називають монопсонією (монополія попиту). 
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Структура взаємозв’язків, де єдиному споживачеві протистоїть єдиний 

виробник (двостороння монополія), взагалі не є конкурентною, але також не є і 

ринковою. 

Досконала конкуренція. За умов досконалої конкуренції (perfect competition) 

ринкова ситуація характеризується поліполією, тобто великою кількістю 

продавців і покупців того самого товару. Зміни в ціні якогось продавця 

викликають відповідну реакцію тільки серед покупців, але не серед інших 

продавців. 

Ринок відкрито для кожного. Рекламні кампанії за цих умов не є надто 

важливими, бо для продажу пропонуються тільки гомогенні (однорідні) товари, 

ринок є прозорим і відсутні будь-які переваги. На ринку з подібною структурою 

ціна - це задана величина. 

Хоча ціна й формується в процесі конкуренції серед всіх учасників ринку, 

але водночас кожен окремий продавець не здійснює жодного прямого впливу на 

ціну. Якщо продавець заправляє більш високу ціну, всі покупці відразу ж 

переходять до його конкурентів. 

Якщо ж продавець заправляє більш низьку ціну, то він виявиться не в змозі 

задовольнити весь попит, який буде орієнтовано на нього, через його незначну 

частку на ринку, при цьому прямого впливу на ціну з боку цього конкретного 

продавця не відбувається. 

Якщо продавець змушений згодитися з цінами, що переважають на ринку, 

то він може пристосуватися до ринку шляхом регулювання обсягу свого 

продажу. В цьому разі він визначає кількість, яку він розраховує продати за 

заданою ціною. Покупцеві також залишається тільки обрати, скільки він захоче 

отримати за заданою ціною. 

Умови досконалої конкуренції визначаються наступними параметрами: 

 велика кількість продавців і покупців, жоден з яких не має помітного 

впливу на ринкову ціну і кількість товару; 

 кожен продавець виробляє однорідний продукт, який в жодному 

відношенні не відрізняється від продукту інших продавців; 
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 бар`єри для входу на ринок в довгостроковому аспекті або мінімальні, 

або взагалі відсутні; 

 жодних штучних обмежень попиту, пропозиції або ціни не існує і 

ресурси - змінні фактори виробництва – мобільні; 

 кожен продавець і покупець має повну й правильну інформацію про 

ціну, кількість продукту, витрати й попит на ринку. 

Отже, зрозуміло, що жоден реальний ринок не задовольняє всім 

перерахованим умовам. Тому схема досконалої конкуренції має здебільшого 

теоретичне значення. Проте вона є ключем до розуміння більш реальних 

ринкових структур. Саме в цьому її цінність. 

Для учасників ринку за умов досконалої конкуренції ціна - це задана 

величина. Тому продавець може лише вирішувати, яку кількість товару він 

захоче запропонувати за даною ціною. Це означає, що він одночасно акцептант 

ціни і регулятор кількості. 

Недосконала конкуренція. Відомо, що "…досконально конкурентні ринки 

ефективно розподіляють ресурси без державного втручання, але це не означає, 

що реально існуючі ринкові економіки є ефективними". На практиці конкуренція 

звичайно є недосконалою. Прикладами недосконалої конкуренції (imperfect 

competition) є монополістична та олігополістична конкуренція. 

Монополістична конкуренція. За умов монополістичної конкуренції велика 

кількість виробників пропонує схожу, але не ідентичну продукцію, тобто на 

ринку присутні гетерогенні товари. Якщо за умов досконалої конкуренції фірми 

виробляють стандартизовану (однорідну) продукцію, то за умов 

монополістичної конкуренції виробляється диференційована продукція. 

Диференціація стосується передовсім якості продукту чи послуг, завдяки чому у 

споживача складаються цінові переваги. Продукція може бути диференційована 

також за умовами післяпродажного обслуговування (для товарів тривалого 

користування), за близькістю до покупців, за інтенсивністю реклами тощо. 

Таким чином, фірми на ринку монополістичної конкуренції вступають в 

суперництво не тільки (ба навіть не стільки) за допомогою цін, але й шляхом 
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всебічної диференціації продукції й послуг. Монопольність в такій моделі 

полягає в тому, що кожна фірма за умов диференціації продукції має певною 

мірою монопольну владу над своїм товаром; вона може підвищувати й 

знижувати ціну на нього незалежно від дій конкурентів, хоч ця влада і 

обмежується наявністю виробників аналогічних товарів. Крім того, на 

монополістичних ринках поряд з дрібними й середніми є досить великі фірми. 

За такої моделі ринку фірми прагнуть розширяти свою область переваг 

шляхом індивідуалізації своєї продукції. Це відбувається передовсім за 

допомогою товарних знаків, найменувань і рекламної кампанії, які наголошують 

на відмінностях товарів. 

Монополістична конкуренція відрізняється від досконалої за наступними 

ознаками: 

 на ринку продаються не гомогенні, а гетерогенні товари; 

 для учасників ринку нема повної прозорості ринку, й вони діють не 

завжди відповідно до економічних принципів; 

 підприємства прагнуть розширити свою область переваг шляхом 

індивідуалізації своєї продукції; 

 доступ на ринок для нових продавців при монополістичній 

конкуренції утруднений через наявність переваг. 

Олігополістична конкуренція. Олігополія характеризується небагато-

чисельністю учасників конкуренції - коли відносно мала (в межах десятку) 

кількість фірм панує на ринку товарів чи послуг. Класичним прикладом 

олігополії є "велика трійка" в США - "Дженерал моторз", "Форд", "Крайслер". 

За умов олігополії можуть вироблятися як однорідні, так і диференційовані 

товари. Однорідність найчастіше має місце на ринках сировини й 

напівфабрикатів: руди, нафти, сталі, цементу тощо; диференціація - на ринках 

споживчих товарів. 

Небагаточисельність фірм сприяє монополістичним угодам між ними: щодо 

встановлення цін, розділу чи розподілу ринків або щодо інших способів 

обмеження конкуренції між ними. Доведено, що конкуренція на 
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олігополістичному ринку тим інтенсивніше, чим нижче рівень концентрації 

виробництва (велика кількість фірм), і навпаки. 

Важливу роль в характері конкурентних відносин на такому ринку 

відіграють обсяг і структура тої інформації про конкурентів і про умови попиту, 

якою фірми володіють: чим менше такої інформації, ти більш конкурентним 

буде поведінка фірми. Основна відмінність олігополістичного ринку від ринку 

досконалої конкуренції пов`язано з динамікою цін. 

Якщо за досконалої конкуренції вони пульсують безперервно й безсистемно 

залежно від коливань попиту й пропозиції, то за олігополії ціни мають тенденцію 

до стійкої фіксації й змінюються не так часто. Типовим є т. зв. лідерство в цінах, 

коли їх переважно диктує одна провідна фірма, інші ж олігополісти ідуть слідом 

за лідером. Доступ до ринку новим продавцям утруднений. В разі згоди 

олігополістів з приводу цін, конкуренція все більше зміщується в напрямі якості, 

реклами і індивідуалізації. 

 

Тематичне оцінювання за змістовним модулем 1 

(1 питання – 1 бал) 

Визначити відповідність наведених визначень та термінів: 

Питання Відповідь 

1. Об'єкти ринку це а) фізичні, юридичні особи, які вступають в економічні відносини 

товарообміну та послуг в одних випадках як споживачі, в інших як 

виробники (домашнє (сімейне) господарство, підприємства 

(фірми), держава 

2. Суб'єкти ринку це б) платоспроможна потреба людей 

3. Попит це в) кількість товарів та послуг, які виробляються і продаються на 

ринку 

4. Пропозиція це г) за ціни рівноваги кількість продукції, в межах якої споживачі 

мають намір продовжувати закупки, буде відповідати тій кількості 

продукції, яку виробники мають намір постачати на ринок 

5. Закон ринкової 

рівноваги передбачає, 

що  

д) суперництво і боротьба між товаровиробниками за 

найвигідніші умови виробництва і збуту товарів і послуг, за 

привласнення найбільших прибутків 

6. Конкуренція це е) місце обміну еквівалентної цінності  

7. Ринок це ж) суспільний поділ праці, що ґрунтується на спеціалізації, 

економічна відокремленість суб'єктів господарювання, зумовлена 
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наявністю різних форм власності; конкуренція товаровиробників; 

достатня ємність ринку; вільний обмін товаром і послугами; 

розвинута грошово-кредитна система 

8. Умови 

функціонування 

ринку 

з) автономність дій учасників ринку; економічна свобода; 

конкуренція, мобільність ресурсів; поінформованість суб'єктів 

господарювання; соціалізація та глобалізація економічних 

взаємозв'язків 

9. Основні риси 

сучасної ринкової 

системи 

и) встановлює необхідні відтворювальні пропорції, забезпечує 

збалансованість економіки 

10. Розподільча 

функція ринку 

к) спонукає знижувати індивідуальні витрати праці, 

використовуючи нову техніку 

11. Стимулююча 

функція ринку 

л) визначає суспільну значимість створеного продукту та 

витраченої  на його виготовлення праці 

12. Контролююча 

функція ринку 

а) специфічні групи товарів і послуг (товари, послуги, технологія, 

інформація) 

 

 

 

 


