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Текст лекції:
10.1. Класифікація ринків. Ринки досконалої та недосконалої
конкуренції
Досконала конкуренція й монополія - це протилежні крайні моделі
ринкових структур. Однак можуть існувати й проміжні моделі, які не є
повністю конкурентними, не контролюються єдиним продавцем і які
зустрічаються набагато частіше. Монополії, володіючи навіть 99% ринку, не
можуть зберегти свою владу надовго. Із часом відбуваються багаторазові
поділи й злиття, що в остаточному підсумку призводить до конкуренції
сильних суперників.
Дослідження й використання моделі монополістичної конкуренції
почалися відносно недавно в 1930-хх роках. Але ця модель мала миттєвий успіх
і надзвичайно швидко ввійшла в основний плин мікроекономічної науки.
Взаємодія між попитом та пропозицією (продавцями й покупцями,
виробниками й споживачами) відбувається на ринку. Очевидно, що рішення
продавців (покупців) про ціну й обсяг виробництва (закупівлі) товару будуть
істотно розрізнятися для різних типів ринкових структур.
Загалом кажучи, залежно від цілей економічного дослідження може бути
запропоновано кілька різних класифікацій типів ринків. Розглянемо для
початку дуже просту й найбільш важливу в економічній теорії класифікацію
ринків. Ознакою, покладеною в основу цієї класифікації, є ступінь впливу
окремого продавця (покупця) на ринкову ціну. Говорять, що ринкова структура
характеризується досконалою конкуренцією, якщо жоден із продавців
(покупців) не здатний вплинути на ціну товару. Якщо це умови не
дотримується, то конкуренція є недосконалою.
Поняття «розвинена конкуренція» відіграє особливу роль в економічній
теорії. Являючи собою «чисту» модель ринку, вона грає таку ж роль в
економічній науці, як і подібні моделі у фізику - абсолютно пружний удар,
абсолютний вакуум, «фізика без тертя» і т.п. - що дозволяють зробити основні
висновки, побудувати якусь ідеальну модель, у порівнянні з якими можна
вивчати механізми реально існуючих систем. Вважається, що ринкова

структура характеризується розвиненою конкуренцією, якщо виконуються
наступні умови:
1.Є багато покупців і продавців даного товару, причому кожний з них
пропонує (купує) малу частку загального ринкового обсягу.
2.Товар повинен бути зовсім однорідним з погляду покупців, і всі покупці
повинні бути однакові з погляду продавців.
3.Відсутні вхідні бар’єри для вступу в галузь нового виробника й
можливості вільного виходу з галузі.
4.Повна інформація всіх учасників ринку, тобто кожний покупець
обізнаний про ціни всіх продавців і про будь-яку зміну цін будь-яким
продавцем.
5.Раціональне поводження всіх учасників ринку, що переслідують свої
власні інтереси. Змова, у який або формі виключається.
Очевидно, що зроблена конкуренція, певна наведеними вище умовами,
досить рідка на практиці.
Далі приведемо просту й найбільш уживану класифікацію ринків, що
характеризуються недосконалою конкуренцією:
1.Монополія (чиста монополія). У галузі є тільки один виробник, що
повністю контролює обсяг пропозиції товару й дуже сильно впливає на ціни.
Чинність монополіста тим більше, чим вище вхідні бар'єри в галузь і чим
менше товарів-замінників у даного товару. У реальній економіці розвинених
країн чиста монополія - така ж абстракція, як і зроблена конкуренція.
2.Олігополія – у галузі є незначна кількість виробників. У цій ситуації
виробники можуть поводитися різними способами:
a)не враховувати поводження інших виробників, як і при розвиненій
конкуренції;
b) намагатися передбачати поводження інших виробників;
c)
вступати в змову з іншими виробниками.
3.Монополістична конкуренція з диференціацією продукту. У галузі може
бути багато продавців, пропоновані ними товари неоднорідні з погляду
покупців (не виконується умова 2 для розвиненої конкуренції). Ця ситуація
найбільш характерна для ринків розвинених країн.
10.2. Поводження підприємств в умовах розвиненої конкуренції й
чистої монополії
Найкраще розроблені в економічній теорії моделі двох полярних типів
ринкових структур - досконалої конкуренції й чистої монополії.

У випадку, коли фірма діє в умовах розвиненої конкуренції,
передбачається, що фірма не здатна по своєму бажанню впливати на ціну
продаваного товару. У цьому випадку крива попиту відповідає прямій D,
зображеної на рис. 10.1.

Рис. 10.1. Крива попиту в умовах розвиненої конкуренції
Причому фірма зможе (або вважає, що зможе) продати за даною ціною
будь-яка кількість одиниць продукції. Будь-яка кількість товару може бути
продане по однієї й тій же ціні. У цій ситуації має місце формула (10.1).

Рис. 10.2.
Фірма максимізує прибуток у точці E0 при ціні P0. Зрозуміло, що фірма
взагалі не буде випускати продукцію, якщо крива попиту відповідає ціні P1 і
перетинання граничних витрат і граничного виторгу відбувається в крапці E 1.
Однак, якщо ціна P2 вище середніх змінних витрат AVC, хоча й нижче середніх
загальних витрат AC, фірма все-таки буде вести виробництво (у деякому
нетривалому періоді), повністю покриваючи змінні й частково постійні
витрати. У більше тривалому періоді це звичайно неможливо. Це обумовлено
тим, що фірма при такій ціні не зможе покрити свої середні витрати, і буде
змушена покинути ринок.

Сполучимо тепер на одному графіку криві виручки й витрат, виражаючи
для наочності й ті й інші в однакових грошових одиницях.

Рис. 10.3.
Для того, що б всі інші фірми «залишалися на плаву», необхідно, щоб,
принаймні, покривалися середні витрати фірм, що залишилися в галузі, тобто
P = AC
(10.1)
Що відбудеться, якщо вихід фірм із галузі буде тривати? Очевидно, що
подальше зниження пропозиції викличе ріст ціни й приведе до перевищення її
для фірм, що залишилися, над середніми витратами й, отже, до одержання
деякого економічного прибутку. Але це послужить сигналом для входу в галузь
нових фірм. Процес входу припиниться, як тільки ціна буде лише покривати
середні витрати (P = AC). Загалом кажучи, в умовах розвиненої конкуренції
вхід і вихід фірм у галузі визначить у довгостроковому періоді рівність ціни
величині середніх витрат.
Незалежно від того, до числа яких галузей ставиться чисто конкурентна
галузь, остаточне положення довгострокової рівноваги кожної вхідної в неї
фірми має ті самі основні характеристики – положення рівноваги досягається в
рівностях: Граничний доход (виторг) (MR) дорівнює Граничним витратам (MC)
і дорівнює мінімуму загальних граничних витрат (min(AC)) (рис. 10.4).
P = MR = МС = АС
(10.2)

Рис.10.4. Стан довгострокової рівноваги при зробленій конкуренції
На підставі цієї рівності випливають деякі висновки про ефективність
чистої конкуренції - висновки, що мають важливе суспільне значення. До цих
висновків перейдемо далі при розгляді економічної неефективності
монополістичної фірми.
MR = MC = min(AC)
(10.3)
В умовах чистої монополії ціна не є заданою величиною. Це означає, що
чим більше продукції виробник зробить, тим менше буде можлива ціна
реалізації (рис. 10.5).

Рис. 10.5. Ціноутворення в умовах чистої монополії
Крива попиту (і середнього виторгу) для монополіста має негативний
нахил. Крім цього: MR < AR.
Монополіст також максимізує свій прибуток при MR = MC, але на
відміну від зовсім конкуруючої фірми MR < P.

Рис. 10.6. Криві граничної виручки і граничних витрат
На рис. 10.6 криві граничного виторгу MR і граничних витрат MC
перетинаються в точці, який відповідає випуск монополістом Q1 одиниць
продукції. У той же час, обсягу випуску Q1 відповідає точка K на кривій попиту
й ціна P1. Очевидно, що умова, що визначає вхід і вихід фірм у галузі при
зробленій конкуренції в довгостроковому періоді не існує для монополіста. Він
(монополіст) не тільки в короткому, але й у довгостроковому періоді може
одержувати позитивний чистий прибуток, внаслідок наявних бар’єрів для входу
в галузь нових фірм. Головна причина утворення монополістичного прибутку можливість монопольного виробника обмежити випуск (у порівнянні з
випуском при зробленій конкуренції) і, отже, реалізовувати товар по більше
високій ціні.
Таким чином, з вище викладеного є:
1.фірма, що максимізує прибуток в умовах досконалої конкуренції, може
контролювати лише один параметр - обсяг випуску продукції (фірма враховує
вид своєї функції й витрат і величину заданої ринком ціни);
2.фірма, що максимізує прибуток в умовах чистої монополії, визначає
одночасно значення двох параметрів - обсягу випуску й ціни (фірма враховує
вид своєї функції й витрат і кривій попиту з негативним нахилом).
10.3. Ринок монополістичної конкуренції
Якщо представити різні ринкові структури у вигляді крапок на осі
координат, то крайні позиції будуть займати розвинена конкуренція й чиста
монополія (розглянуті вище), моделі, яких найкраще розроблені в економічній
теорії. На проміжному інтервалі розташуються так звані недосконалі
конкуренти, що ставляться до таких специфічних типів ринкових структур, такі
як монополістична конкуренція й олігополія (рис. 10.7).

Рис. 10.7. Недосконалі конкуренти
Економісти стали розглядати недосконалі форми конкурентного ринку
порівняно недавно, лише з 30-х г. ХХ в.
Під недосконалою конкуренцією розуміється така ринкова ситуація, при
якій продавці одержують більшу свободу в призначенні ринкової ціни й, отже,
більшу ринкову владу, чим при розвиненій конкуренції, але не є єдиними
виробниками на ринку конкретного товару або послуги, як при монополії.
Перейдемо до розгляду ринку монополістичної конкуренції.
Монополістична конкуренція схожа на монополію, тому що окремі фірми
можуть контролювати ціну, однак вона ж схожа на зроблену конкуренцію, тому
що кожний товар продається багатьма фірмами й на ринку існує вільний вхід і
вихід.
а) Крива попиту на продукцію монополістично конкурентної фірми.
Оскільки кожний конкурент продає відмінну від всіх інших різновид
певного блага, то він виступає як монополіст стосовно своєї групи постійних
покупців. Тому крива попиту має негативний нахил, і він сам визначає обсяг
своєї пропозиції й ціну. Але оскільки продукція, вироблена монополістичними
конкурентами, легко взаємозамінна, то попит на продукцію окремого
конкурента залежить не тільки від ціни на його продукцію, але й від цін на
продукцію інших конкурентів.

Рис. 10.8. Розходження в поводженні підприємств в умовах монополії й
монополістичної конкуренції

Рис. 10.8 демонструє розходження в поводженні підприємств в умовах
монополії й монополістичної конкуренції. Лінія AB є графіком попиту при
повній монополії, тоді як ламана CDEK - крива попиту при монополістичній
конкуренції.
Виробник почуває себе монополістом лише на відрізку Q 2Q3. Якщо він
вирішить знизити обсяг до Q1, для того, щоб ціна була P`1, частина покупців
піде до конкурентів і ціна встановиться на рівні P1. Відповідно при
встановленні низької ціни P4 виробник розраховує провадити Q`4, однак його
конкуренти теж знизили ціну і йому доводиться збільшити обсяг до Q4.
Розглядаючи монопольно конкурентну фірму, що діє на відрізку Q2Q3, і
повертаючись до рівності (10.3), стає очевидно, що поводження цієї фірми, що
ставить перед собою ціль максимізацію прибутку, у короткостроковому періоді
ідентично поводженню монополіста (рис. 10.6.).
б) Короткостроковий період. Прибутки та збитки.
У короткостроковому періоді фірма буде максимізувати свої прибутки
(або мінімізувати збитки), провадячи обсяг продукції, позначений
перетинанням кривих граничних витрат і граничного виторгу, відповідно до
формули (10. 4).
Фірма, провадячи випуск обсягу Q1 і призначаючи ціну P1 здатна дістати
монопольний прибуток, якщо звичайно P1>P` (Рис. 10.9). У цьому випадку її
прибуток характеризується зафарбованим прямокутником (як і в противному
випадку (рис. 10.12.) може зазнавати збитків, які вона здатне мінімізувати

відповідно до тієї ж формули (10.4). У цьому випадку P1<P`).
Рис. 10.9. Визначення монопольного прибутку
Таким
чином,
фірма
при
монополістичній
конкуренції
в
короткостроковому періоді поводиться як монополіст, прагнучи максимізувати
прибуток (мінімізувати збитки).
в) Довгостроковий період. Рівновага фірми. Беззбитковість.

Однак на ринку монополістичної конкуренції це довго тривати не може.
В умовах отримання прибутку фірми входять у галузь.
У випадку одержання прибутків у короткостроковому періоді (рис. 10.6 і
рис. 10.10.а) можна чекати, що економічні вигоди залучать нових конкурентів,
оскільки входження в галузь є відносно простим. Що призведе до збільшення
пропозиції. Коли нові конкуренти ввійдуть у галузь, крива попиту, з яким
зіштовхується типова фірма, зрушиться вліво, тому що в цьому випадку кожна
фірма стане мати меншу частку сукупного попиту й конкурує з більшим числом
продуктів, що представляють собою близькі замінники. Це у свою чергу
призводить до зникнення економічних прибутків. Коли крива попиту є
дотичній до кривої середніх витрат при обсязі виробництва, що максимізує
прибуток фірма просто покриває свої витрати, тобто беззбиткова. При обсязі
виробництва рівному Q, фірма досягає стану рівноваги (рис. 10.10.в.). Будь-яке
відхилення від цього обсягу спричинить виникнення середніх витрат, які
перевищать ціну виробництва й, отже, приведуть фірму до збитків.

Рис. 10.10. Стан одержання прибутку (збитків) в короткостроковому
періоді
Більше того, у ході конкуренції зникають економічні прибутки й стимул
для входження в галузь більшого числа фірм. Збитки: частина фірм іде.
Коли в галузі наступає короткостроковий період збитків (рис. 9.10.б),
деякі фірми поступово залишають галузь. Зштовхнувшись із меншою кількістю
продуктів-замінників і часткою, що збільшилася, сукупного попиту, що вижили
фірми бачать, що їхні збитки припиняються й поступово поступаються місцем
нормального прибутку . (Для простоти ми припустили сталість цін; зсув
цінових кривих, у міру того як фірми приходять і йдуть, злегка б ускладнило
розгляд питання, але не змінило б висновків).

Таким чином, для фірм, що діють при монополістичній конкуренції, у
довгостроковому періоді існує тенденція до одержання нормального прибутку,
або до виникнення беззбитковості. Ці тенденції, засновані на наявності
властивостей «чистих конкурентів» і «чистих монополістів», і визначають ціни
й обсяги виробництва в розглянуті нами умовах.
10.4. Негативні наслідки монополістичної конкуренції. Економічна
неефективність
а) Ефективність економіки.
Економічна ефективність – відношення між витратами рідких ресурсів і
виробленим у результаті їхнього використання обсягом товарів або послуг.
Ефективне використання обмежених ресурсів потрібує дотримання двох
умов: ефективності розподілу ресурсів і ефективності виробництва.
Для досягнення ефективності або ефективного розподілу ресурсів вони
повинні бути розподілені між фірмами й галузями таким чином, щоб
забезпечити виробництво певних асортиментів продуктів, які найбільше
потрібні суспільству (споживачам). Ефективність розподілу ресурсів
досягається, коли неможливо або змінити структуру сукупного продукту, щоб
при цьому одержувати чисту вигоду для суспільства.
Ефективність виробництва – вимагає, щоб кожний товар, що входить у ці
оптимальні асортименти продуктів (що досягається при ефективному розподілі
ресурсів), вироблявся найменш дорогим способом.
З метою визначити ефективна або неефективна економіка монопольного
конкурента визначимо критерії її ефективності й звернемося до економік
чистого конкурента й монополіста, які є граничними типами й роблять
визначальне значення на проміжний тип - монополістичну конкуренцію (рис.
10.7).
б) Чиста конкуренція й ефективність.
Економісти дотримуються єдиної думки, що економіка чистої
конкуренції являє собою найбільш ефективний спосіб використання обмежених
(рідких) ресурсів суспільства. В економіці конкурентних цін обмежений обсяг
ресурсів, які має суспільство, розподіляється таким чином, щоб максимально
задовольнити потреби споживачів.
Повернемося до рівності (12) визначальний стан довгострокової
рівноваги в умовах чистої конкуренції. Щоб краще зрозуміти як умови
ефективності виконуються при зробленій конкуренції розглянемо спочатку
ефективність виробництва.

Умова ефективності виробництва – ціна дорівнює мінімуму середніх
загальних витрат. У довгостроковому періоді конкуренція змушує фірми
впроваджувати такий обсяг продукції, що відповідає точці мінімуму середніх
загальних витрат, і встановлювати таку ціну, що відповідає цим витратам. Це,
мабуть, найбільш краща ситуація для споживачів. Вона означає, що фірма
повинна використати найкращу технологію з доступних, інакше вона не виживе
в конкурентній боротьбі. Інакше кажучи, у виробництві будь-якого даної
кількості продукту використається мінімум ресурсів. Ці умові виконуються
відповідно до (12). Умова ефективності розподілу ресурсів – ціна дорівнює
граничним витратам. Конкурентне виробництво будь-якого набору товарів не
обов’язково означає ефективний розподіл ресурсів. Грошова ціна будь-якого
продукту – продукту X – є суспільна міра, або показник, відносної граничної
цінності цього продукту. Інакше кажучи, ціна відображає граничну вигоду
витягає із продукту. Точно так само, згадавши поняття альтернативних витрат,
можна сказати, що граничні витрати виробництва продукту Х служать мірою
вартості, або відносної цінності, інших продуктів, які можна було б зробити з
ресурсів, використовуваних на виготовлення додаткової одиниці продукту Х.
Тобто ціною продукту оцінюється гранична вигода, або задоволення, які
суспільство одержує від додаткової одиниці продукту Х, а граничні витрати
виробництва продукту Х показують, яким кількістю інших продуктів жертвує
суспільство, використовуючи ресурси для одержання додаткової кількості
продукту Х (тобто які суспільні витрати такого використання ресурсів).
Р = min(AC)
(10.4)
Ця умова також виконується відповідно до (12)
в) Чиста монополія й ефективність.

Рис. 10.11.
З рис. 10.11 ясно, що на відміну від чистої конкуренції фірма діюча в
умовах чистої монополії при тих же витратах досягне набагато менш бажаних
результатів. Чистий монополіст буде максимізувати прибуток, провадячи обсяг

продукції Q1 і призначаючи ціну P1. Р = MC Можна побачити, що монополіст
вважає вигідним продавати менший обсяг продукції, але за більшою ціною,
чого не зробив би конкуруючий виробник. Максимизуючий прибуток обсяг
продукції монополіста приводить до недорозподілу ресурсів (при обсязі Q1 по
рис. 9.11. Р1 > Р3 = MC); монополіст вважає вигідним обмеження обсягу й,
отже, використання меншої кількості ресурсів, чим виправдано з погляду
суспільства. Крім цього, зважаючи на те, що монополіст дістає економічний
прибуток навіть у тривалому періоді, мінімальне значення середніх загальних
витрат не збігається із ціною, по якій він реалізує продукцію (Р1 > Р2 = AC).
Виробнича ефективність виражає ефективність розміщення ресурсів недосяжні
на монополістичних ринках.
г) Монополістично конкуренція й ефективність.
Звертаючись до вище згаданого, нагадаємо, що економічна ефективність
вимагає виконання потрійної рівності Р = min(AC) = MC.
Монополістично конкурентна фірма, з погляду економічної ефективності,
більше походить на монополіста. Однак, конкуренція вносить свої корективи.
Якщо монополіст може діставати довгостроковий прибуток, то в
монополістичного конкурента, як ми вже відзначали вище, справи йдуть поіншому.
Із-за розбіжності крапки довгострокової рівноваги із крапкою мінімуму
середніх витрат випливає наступне:
структура
монополістичної
конкуренції
змушує
покупців
переплачувати за товар. Плата за диференціацію товару дорівнює різниці між
рівноважною ціною, установлюваної при монополістичній конкуренції, і ціною
при зробленій конкуренції;
при монополістичній конкуренції встановлюється обсяг менший, чим
обсяг виробництва при зробленій конкуренції;
так як у точці довгострокової рівноваги ціна попиту вище граничних
витрат фірми, то найдуться покупці, які погодилися б заплатити за додаткову
одиницю продукції товару більше, ніж були б витрати фірми. З погляду
покупців, галузь недовикористає ресурси для виробництва потрібного їм
товару. Однак збільшення випуску скоротить прибутку фірми, тому вони не
будуть цього робити.
Таким чином, чим вище ступінь диференціація (розходження, про це мова
йтиме нижче) товару, тим більше недосконала конкуренція на ринку й тем
значніше відхилення використовуваних потужностей, обсягів виробництва й

цін від найбільш ефективних. І тим більше монополістичний конкурент схожий
на монополіста. І навпаки, чим більше ступінь взаємозамінності продукції тим
більше монополістичний конкурент схожий на зробленого конкурента. Але в
кожному разі, при розгляді монополістичної конкуренції, мова йде про
неефективну економіку.
10.5. Нецінова конкуренція - основний вид конкуренції
Під неціновою конкуренцією розуміють використання економічних і
позаекономічних методів боротьби на ринку за збільшення й підтримку
бажаного розміру попиту. Серед цих методів і прийомів варто виділити:
поліпшення якості виробів, рекламу, маркетинг, лобізм і т.п., тоді як цінова
конкуренція - це способи боротьби конкурентів за допомогою зниження й
підвищення цін.
Зважаючи на те, що монополістичний конкурент діє на ринку і як
монополіст - здатний впливати на ціну, виробленого їм товару, - і те, що крім
нього на ринку, у його галузі, присутні й інші виробники нецінова конкуренція
стає основним способом боротьби й захисту своєї частки ринку.
Нецінова конкуренція в сучасних умовах частіше базується на
диференціації продукції. Так само особлива увага в неціновій конкуренції
приділяється рекламі.
Диференціація продукції. Диференціація товару приводить до того, що
єдиний ринок розпадається на окремі, порівняно самостійні частини - сегменти
ринку.
Диференціація продукту виникає через існування між ними розходжень у
якості, сервісі, рекламі.
а) Якість.
Якість не є одномірною характеристикою, тобто не зводиться тільки до
того чи поганий це товар або гарний. Навіть прості споживчі властивості
найпростіших продуктів дивно різноманітні. Так, зубна паста повинна:
a) очищати зуби (це природно – вона ж зубна паста);
b) дезінфікувати порожнина рота;
c) зміцнювати емаль зубів;
d) зміцнювати ясна;
e) бути приємної на смак.
f) і т.і.
І всі ці властивості лише як виняток можуть бути гармонійно об'єднані в
одному товарі. У багатьох випадках виграш в одній властивості продукту веде
до програшу в іншому. Тому вибір пріоритетів в основних споживчих якостях

продукту відкриває можливості для широкої розмаїтості продуктів. І всі вони
стають по своєму унікальні й знаходять свого споживача - займають свою нішу
на ринку.
б) Мнима якість.
Основою диференціації продуктів можуть служити навіть мнимі якісні
розходження між ними. Давно відомий, зокрема, той факт, що значний відсоток
курців на тестових випробуваннях виявляється нездатним відрізнити «свою»
марку від інших, хоча у звичайному житті віддано купують тільки її.
Оборотний на цю обставину особлива увага: з погляду ринкового поводження
споживача не має значення, чи дійсно відрізняються товари. Головне - щоб
йому так здавалося.
в) Умови й послуги.
Розходження в сервісі поєднують другу (після якості) велику групу
факторів диференціації продукції. Справа в тому, що для широкої групи
продуктів, особливо для технічно складних споживчих товарів і багатьох
товарів виробничого призначення властивий довгостроковий характер взаємодії
продавця й покупця. Дорога машина повинна справно працювати не тільки в
момент покупки, але й протягом усього терміну служби.
Повний цикл сервісу містить у собі передпродажне обслуговування;
сервіс у момент покупки й після продажне обслуговування. Кожна із цих
операцій може виконуватися в різному обсязі (або взагалі не виконуватися). У
результаті той самий продукт, як би розкладається на цілий спектр різновидів,
що різко відрізняються по своїх сервісних характеристиках.
г) Реклама.
Третя велика група факторів диференціації продукту пов’язана з
рекламою.
По-перше, реклама, подібно фотореактивам, проявляє сховані в товарі
відмінності від аналогічних. Рідкий споживач, наприклад, вибере сам
правильно сорт пасти з багатьох сотень присутніх на ринку.
По-друге, як продовження першого, реклама носить просто інформаційну
функцію. Вона є способом надання інформації про наявність того або іншого
товару на ринку, його вартості і якості.
По-третє, вона сприяє формуванню нових потреб. Згадаємо популярний
на нашому телеекрані ролик: чи багато хто відчували потреба мати «шампунь і
кондиціонер в одному флаконі», а не, скажемо, у двох, поки зручність цього не
пояснила реклама («я просто мию волосся і йду»)?

По-четверте, реклама створює диференціацію продукту там де дійсної
різниці між ними немає. Як ми вже відзначали, на ринку сигарет багато якісних
відмінностей носять мнимий характер. Отож за мнимими відмінностями якості
дуже часто ховаються цілком реальні відмінності в рекламній подачі товару,
хоча споживач про це може й не підозрювати.
Підбиваючи підсумок розгляду можливостей по диференціації продукції
можна визначити наступні основні принципи:
товари різної якості - це різні товари;
товари, які здаються споживачеві різними - це різні товари;
товари, які продаються в різних умовах - це різні товари;
по-різному рекламовані товари - це різні товари.
Диференціація продукції забезпечує фірмам відомі монополістичні
переваги. Але в ситуації є й ще одна цікава сторона. Тепер можна уточнити
одна властивість, що визначає монополістично конкурентний ринок: вихід на
такий ринок не блокований ні якими бар'єрами, за винятком перешкод
пов’язаних з диференціацією продукції. Іншими словами, диференціація
продукту не тільки створює для фірми переваги, але допомагає захистити їх від
конкурентів: не так-те легко точно повторити тонкий смак вишуканого лікеру
або хоча б знайти рівноцінну відповідь на вдалу рекламну компанію.
Хочеться відзначити, що всі витрати фірм, пов'язані з неціновою
конкуренцією, включаються у витрати виробництва й відповідно в ціну й, отже,
оплачуються кінцевим споживачем-покупцем.
Будучи проміжним типом таких ринкових структур, як зроблена (чиста)
конкуренція й чиста монополія, монополістична конкуренція містить в собі
риси їх обох. Ці риси відображаються як у визначенні умов її існування, так і в
особливостях поводження. Але все-таки, будучи самостійною структурою
монополістична конкуренція придбала й свої власні властивості, наприклад,
використання, у якості основних, нецінові методи конкуренції.

