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В економічній науці не існує точних відомостей відносно того, хто і коли першим запровадив 

у науковий обіг термін «конкуренція». Перші найбільш цілісні теоретичні положення про рушійні 
сили конкурентної боротьби з'явилися лише у середині XVIII сторіччя. І головна заслуга в цьому 
належить класичній політичній економії, представниками якої на основі багаторічних досліджень 
сформовано принципи досконалої конкуренції. Вихідним положенням класичної теорії був 
принцип абсолютних переваг, сформульований А.Смітом. Видатний економіст вперше довів, що 
конкуренція, урівнюючи норми прибутку, приводить до оптимального розподілу праці і капіталу. 
Фундаментальне значення конкуренції в ринковій економіці також вперше було відмічене ще 
А.Смітом. Розглядаючи конкуренцію як конкретний механізм, який заставляє суб’єктів 
господарської діяльності виконувати вказівки «невидимої руки» та підкорятися впливу ринкових 
умов, А.Сміт аргументовано довів ефективність вільної конкуренції.  

На противагу існуючим в цей час твердженням, згідно з яким будь-яка активність на ринку 
йде врозріз з інтересами суспільства, на прикладі цінової конкуренції А. Сміт переконливо довів, 
що ринкова економіка, не керована колективною волею, не підпорядкована єдиному задуму, проте 
слідує строгим правилам поведінки. Відповідно до них вільна конкуренція на ринках чинників 
виробництва прагне зрівняти переваги цих чинників у всіх галузях і тим самим встановлює 
оптимальний розподіл ресурсів. 

Проведений нами аналіз показує, що в економічній теорії існують три основних підходи до 
визначення поняття «конкуренція»: поведінковий, функціональний та структурний.  

Поведінковий підхід, який характеризує основні моделі поведінки ринкових суб’єктів, був 
введений А.Смітом. З точки зору цього підходу, конкуренція – це суперництво на ринку між 
економічними суб’єктами. Надалі поведінкове розуміння конкуренції вдосконалювалося в 
напрямку більш точного визначення її мети й способів ведення. Так, у марксистському трактуванні 
конкуренцією називається властива товарному виробництву антагоністична боротьба між 
приватними виробниками за найбільш вигідні умови виробництва та збуту товарів К.Маркс, с. 246]. 
Поведінковий опис конкуренції в неокласичному варіанті спирається на ресурсні джерела 
економічної діяльності - обмеженість фактично любого ресурсу по відношенню до потреб 
суспільства. На думку американського економіста П.Хейне «конкуренція є намагання як можна 
краще задовольнити критерії доступу до рідкісних благ». «Розрив між ціною блага та граничними 
витратами на його виробництво є джерелом потенційної переваги. Конкуренція відбувається в 
економіці у міру того, як люди визначають, де існують такі відмінності, і прагнуть використати їх, 
заповнюючи цей розрив додатковими благами». Безперечно, у дусі поведінкової інтерпретації 
конкуренції написано й основні роботи М. Портера. У своїй книзі «Міжнародна конкуренція» він 
відзначає, що конкуренція – динамічний процес, що розвивається, ландшафт, що безупинно 
змінюється, на якому з'являються нові товари, нові шляхи маркетингу, нові виробничі процеси й 
нові ринкові сегменти. На його думку, конкуренцію на будь-якому ринку можна розглядати як 
протидію п'яти конкурентним силам: погрозі появи нових конкурентів; погрозі появи товарів або 
послуг-замінників, конкурентоспроможних з погляду ціни; здатності постачальників торгуватися; 
здатності покупців торгуватися; суперництву вже існуючих конкурентів між собою.  

Функціональний підхід розглядає роль конкуренції в економіці. Марксистсько-ленінська 
філософія розглядала конкуренцію, з одного боку, як зовнішню силу, яка заставляла виробників 
підвищувати продуктивність праці на своїх підприємствах, розширювати виробництво, зменшувати 
собівартість, збільшувати накопичення. З іншого боку, ця теорія розглядала конкуренцію як таку 
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що займається руйнацією, веде до занепаду підприємств і економіки в цілому. На противагу цій 
теорії, Д.Юм підтримував діаметрально протилежну точку зору. Для нього конкуренція є вищою 
формою співробітництва з метою відкриття нових форм ринкових відносин. Й.Шумпетер, який 
першим звернув увагу на інноваційну складову конкуренції, вважав її рушійною силою 
вдосконалення підприємницької діяльності, розвитку економіки, використання нових методів і т.п. 
Р.Нельсон та С.Уінтер дотримуються приблизно цієї ж точки зору, акцентуючи увагу при цьому, 
що конкуренція збільшую кількість процедур відкриттів, а так як ні одна фірма не знає наперед, яке 
нововведення буде найкращим, тому кожна з них робить свій вибір, аналогічно природному 
відбору та розвитку. Хайек Ф., який також є одним з ідеологів функціонального підходу, 
підкреслює інноваційну складову конкуренції, називаючи її механізм «процедурою відкриття», 
підтримуючи таким чином в цьому сенсі Р.Нельсона та С.Уинтера. На його думку ринок потроху 
витісняє підприємства, які використовують застарілі методи і технології.  

Структурний підхід розглядає конкуренцію через аналіз структури галузі/ринку і 
зосереджується на умовах, які на цей час панують в певному економічному просторі. Цей підхід 
сформувався поряд з поведінковим трактуванням у XIX і одержав своє поширення у ХХ столітті. 
Джерела структурного підходу до визначення конкуренції – у роботах Ф. Еджуорта, А. Курно, Дж. 
Робінсона, Е. Чемберліна і інших вчених, що заклали фундамент сучасної західної теорії чотирьох 
основних типів ринків: досконалої конкуренції, монополістичної конкуренції, олігополії й 
монополії. В кожному з них має місце відповідна специфіка конкурентної взаємодії. Позиції цієї 
групи вчених у сучасній західній економічній науці, як підкреслює Ю.Б.Іванов з співавторами, 
настільки сильні, що сам термін «конкуренція» («competition») частіше використовується саме в 
структурному розумінні. Якщо ж потрібно підкреслити поведінковий бік конкуренції, нерідко 
користуються іншим словом – «суперництво» («rivalry»). 
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