Юрій Уманців, Юлія Сонько, Клавдія Яцишина
Конкуренція різних типів товарів на ринках збуту
Стаття присвячена аналізу особливостей конкурентного середовища на ринках збуту різних типів товарів.
Аналіз конкуренції дозволяє зробити висновки про ефективність ринку для визначення факторів розвитку,
недоліків ринкової інфраструктури та надання рекомендацій для вирішення цих проблем, а також для
визначення пріоритетів для розвитку конкуренції на ринках, що в свою чергу сприятиме знаходженню шляхів
для підвищення конкурентоздатності товарів. Своєчасна та належна оцінка рівня конкуренції є не просто
одним з аналітичних інструментів для дослідження ринкового середовища, вона є необхідною умовою для
ефективної діяльності учасників ринку. Проаналізовано особливості конкуренції на ринках збуту різних типів
товарів: ринках квітів, ринках соків та ринках консалтингових послуг. Під час дослідження було визначено
фактори впливу на конкуренцію, а також основні тенденції її розвитку.
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Конкуренция различных типов товаров на рынках сбыта
Статья посвящена анализу особенностей конкурентной среды на рынках сбыта различных типов товаров.
Анализ конкуренции позволяет сделать выводы об эффективности рынка для определения факторов развития,
недостатков рыночной инфраструктуры и предоставления рекомендаций для решения данных проблем, а
также для определения приоритетов для развития конкуренции на рынках, что в свою очередь будет
способствовать нахождению путей для повышения конкурентоспособности товаров. Своевременная и
надлежащая оценка уровня конкуренции является не просто одним из аналитических инструментов для
исследования рыночной среды, она является необходимым условием для эффективной деятельности
участников рынка. Проанализированы особенности конкуренции на рынках сбыта различных типов товаров:
рынках цветов, рынках соков и рынках консалтинговых услуг. Во время исследования были определены
факторы влияния на конкуренцию, а также основные тенденции её развития.
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