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 On top of standard framings, possibility for customization; 

 With adjustable appearance the product will suit beautifully to the 

surrounding; 

- Economic advantages: 

 Fewer emptying pick-ups; 

 Reduced fuel consumption; 

 Less emptying personnel; 

- Environmental benefits: 

 Quiet emptying; 

 Aesthetically attractive encourages cleanliness; 

 Reduced CO2 emissions. 

Indeed, the ecological brand gives users a strong intangible benefits. 

Such a brand owned by the company WASTE MANAGEMENT SYSTEMS 

INC, as the company is engaged in social projects, development of volunteerism, the 

learning process on waste management that is socially responsible nature of the 

business. 
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МЕТОДИ КОНКУРЕНТНОЇ БОРОТЬБИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ 

ЕКОНОМІКИ 

 

Необхідною умовою ефективного функціонування механізму 

саморегулювання ринкової економіки є конкуренція. Вона є важливою 
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рушійною силою розвитку ринкової економічної системи. Конкуренцію 

породжують об'єктивні умови ринкового господарювання: повна економічна 

відокремленість і свобода вибору господарської діяльності товаровиробників, 

їх повна економічна залежність від кон'юнктури ринку; боротьба за джерела 

сировини, ринки збуту виробленої продукції, сфери використання капіталу з 

метою отримання найбільшого прибутку. 

Конкуренція - це суперництво (змагальність) між різними учасниками 

ринкової економіки за найбільш вигідні умови виробництва та реалізації 

товарів і послуг, за привласнення найбільшого прибутку. Вона виступає силою, 

яка мобілізує особистий економічний інтерес і підприємницький потенціал та 

спрямована на їх максимальну реалізацію. 

Методи конкурентної боротьби – це передусім поліпшення якості товарів 

і послуг, швидке оновлення асортименту продукції, дизайн, надання гарантій і 

післяпродажних послуг, тимчасове зниження цін, умов оплати тощо. Водночас 

використовуються й такі "мирні" методи обмеження конкуренції, як укладення 

концернами таємних угод про єдину політику. 

Цінова конкуренція означає, що головними методами боротьби 

конкурентів є ціна. Її використання ґрунтується на різноманітних методах і 

способах. У такій боротьбі перемагає той, хто домагається нижчої, ніж ринкова 

ціна вартості своєї продукції. Це по суті боротьба за скорочення витрат 

виробництва завдяки використанню досягнень науково-технічного прогресу, 

наукової організації праці, підвищення її продуктивності, підкреслює дослідник  

Р.Грецький [1, c. 36]. 

У ринковій економіці існує ще нецінова конкуренція. Це поняття включає 

у себе всі інші способи ведення конкурентної боротьби (за винятком цінової), 

що не суперечать діючому в країні законодавству, а саме: 

- Поліпшення якості продукції. Поліпшення якісних показників 

продукції (кращі технічні характеристики, більш якісне складання, поліпшений 

дизайн і т.інш.) дає змогу збільшувати обсяги її продажу без зниження ціни 
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порівняно з конкурентами. Більше того, поліпшення якісних показників товару, 

часто дозволяє розширювати обсяги його продажу навіть при підвищенні ціни 

на нього. 

- Реклама продукції. Значного розширення обсягу реалізації продукції 

вдається досягати тим продавцям, які успішно використовують можливості 

рекламної діяльності. Вдало проведена рекламна кампанія дозволяє іноді 

збільшувати продаж товару навіть не витрачаючи зусилля на поліпшення його 

якісних характеристик. Не випадково значна кількість виробників у сучасній 

ринковій економіці віддає перевагу витратам на рекламу власної продукції 

порівняно з витратами на науково-дослідницьку роботу, пов'язану з реальним її 

вдосконаленням. 

- Кращі умови продажу товарів та послуг. Кращі порівняно із 

конкурентами умови продажу товарів та послуг можуть означати цілу низку 

заходів, до яких вдається продавець певної продукції для більш прихильного 

ставлення до нього потенційного покупця. Це може бути більший термін 

гарантії на проданий товар, безплатна його доставка покупцеві та монтаж і 

введення в експлуатацію співробітниками підприємства-виробника.  

У сучасних умовах господарювання саме нецінові методи конкурентної 

боротьби є головними гарантами зростання конкурентоспроможності 

товаровиробників. Особливе значення це положення має для українських фірм 

у світлі перспектив інтеграції в структури світового ринку. 

Останнім часом стала популярна і дієва нечесна конкуренція, як метод 

конкурентної боротьби. Нечесна конкуренція - це діяльність господарського 

суб'єкта, спрямована на одержання комерційної вигоди і забезпечення 

домінуючого становища на ринку, яка не виключає обман споживачів, 

партнерів, інших господарських суб'єктів і державних органів [2, c. 94]. 

Методи здійснення нечесної конкуренції: 

- Дезінформація споживачів - поширення виробником неправильних 

відомостей про споживчі властивості товару (клас, сорт, якість виготовлення). 
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- Використання товарного знака, фірмового найменування або 

маркування товару без дозволу господарського суб'єкта, на ім'я якого вони 

зареєстровані. Зазвичай використовуються товарні бланки, маркування фірм, 

продукція яких користується великим попитом. 

- Поширення неправдивих повідомлень про товари своїх конкурентів. 

Така інформація, звичайно, завдає шкоди діловій репутації конкурентів і 

негативно відбивається на результатах їхньої комерційної діяльності. 

- Намагання деяких фірм впливати на постачальників ресурсів і банки 

для того, щоб вони відмовляли конкурентам у постачанні сировини, матеріалів, 

а також у наданні кредитів. 

- Переманювання провідних спеціалістів конкурентів шляхом підкупу, 

встановлення вищих окладів та надання різних пільг. 

Висновок. В умовах ринкових відносин, в період первісного 

нагромадження капіталу багато хто з підприємців використовують саме ці 

методи. Такій практиці може протистояти лише формування правового поля 

підприємницької діяльності, вдосконалення законодавства. Виховання 

цивілізованих методів конкурентної боротьби – проблема багатогранна і 

вимагає великої уваги з боку держави. 

Без конкуренції ринкові відносини теоретично немислимі, а практично – 

неможливі. В конкуренції, як і в будь-якому іншому значимому громадському 

явищі, поєднуються добро і зло, плюси і мінуси. 
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