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КОНКУРЕНЦІЯ ЯК РУШІЙНА СИЛА РИНКУ 
 

На сучасному етапі світового розвитку конкуренція як рушійна сила змушує 
виробників товарів постійно шукати нові шляхи підвищення їхньої якості, зниження 
ціни, підвищення якості сервісу. У зв'язку з дефіцитністю ресурсів постає нова проблема – 
економія ресурсів у споживачів товарів за рахунок спрощення їхньої конструкції й 
підвищення якості. Вважаємо, що в XXI ст. це завдання буде пріоритетним, тому що 
наприкінці XX ст. витрати ресурсів у споживачів складної техніки за строк її служби 
перевищували ціну до п'яти разів у промислово розвинутих країнах і до 20 разів- у країнах, 
що розвиваються. 

До середини XX ст. сформувалися загальні поняття про сутність конкуренції та її 
основні рушійні сили, що виявилися у виробленні чотирьох класичних моделях: дійсної 
(чистої) конкуренції, монополістичної, олігополістичної конкуренції й чистої монополії. 
Останні три моделі являють собою ринок недосконалої конкуренції. 

Механізм ринкового регулювання конкурентних відносин у рамках кожної моделі 
має свої істотні відмінності. Умовності моделі ранка чистої конкуренції, а також 
абстрактність її вихідних положень (необмежена кількість підприємств, абсолютний 
ступінь стандартизації продукції, рівна й гранично мала потужність підприємств) не дав 
змоги за її допомогою описати реально існуючі ринки. Але ця модель має велике 
теоретичне значення для вивчення реальних ринків, де конкуренція обмежена різними 
суб'єктивними й об'єктивними причинами. 

Ринки недосконалої конкуренції становлять найбільший інтерес із практичної точки 
зору, тому що охоплюють переважну більшість виробленої промислової й споживчої 
продукції. Середовище конкуренції заповнене більшою кількістю дрібних і середніх 
підприємств, жодне з яких не має значної частки в загальному обсязі продаж. 

Головна особливість такого ринку - відсутність широко відомих лідерів, що істотно 
впливають на розвиток умов і тенденцій у галузі. 

Основною умовою, за якою працює ринковий механізм, що забезпечує стабільне 
зростання економіки, розмаїтість асортименту і високу якість товарів та послуг, є ринкова 
конкуренція. Формування конкурентних відносин сприяє створенню розвинутого, 
цивілізованого ринку, що включає сферу виробництва й товарообміну.  

При цьому конкуренція виконує ряд важливих функцій, серед яких: визначення 
ринкової вартості товару в процесі конкурентної боротьби; стимулювання    
впровадження    досягнень    науково-технічного прогресу у виробництво як інструмент 
економічної виживаності підприємств й одержання інших переваг перед конкурентами; 
відбір у процесі конкуренції найбільш ефективних форм власності й господарювання, 
виключення її неефективних ланок через механізм банкрутства. 

Конкуренція є невід'ємною властивістю ринкової економіки. Тому уряди 
більшості країн реалізують спеціальні програми підтримки вільного підприємництва, 
подолання монополізму і захисту ринку від недобросовісної конкуренції. 

Так, проводячи конкурентну політику, держава переслідує мету створення 
конкурентних відносин на внутрішніх і міжнародних ринках, удосконалення правил 
конкуренції, її інституційного забезпечення. 

 


