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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа содержит 67 страниц, 11 рисунков, 13 таблиц, 8 

приложений, 66 использованных источника. 

          КОНКУРЕНЦИЯ, ВНУТРИОТРАСЛЕВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ, 

КОНКУРЕНТНАЯ БОРЬБА, КОНКУРЕНТНАЯ ПОЗИЦИЯ, РЫНОК 

СОТОВОЙ СВЯЗИ. 

          Объект исследования – формирование конкурентной позиции фирмы 

на рынке потребительских товаров и услуг.                                             

Предмет исследования – конкурентная позиция ритейлора сотовых 

операторов. 

Цель исследования - всестороннее изучение формирования 

конкурентной позиции сотовых операторов на рынке потребительских 

товаров и услуг, а также разработка мероприятий, направленных на усиление 

конкурентной позиции ИООО «БелЕвросеть» на рынке потребительских 

товаров и услуг. 

Методы исследования: анализ, синтез, графический, 

статистический, вертикальный, горизонтальный, трендовый, экономико-

статистический, методы сравнения, технико-экономических расчетов, 

факторный анализ. 

Дипломная работа посвящена исследованию вопросов, связанных с 

формированием конкурентной политики. Конкуренция является 

неотъемлемой частью рыночных отношений и отношений между 

хозяйственными субъектами. Это борьба производителей за материалы, 

сырье и рынок сбыта продукции. Одержать победу в конкурентной борьбе 

означает завоевать потребительский рынок и получить максимальную 

прибыль от своей деятельности. Этот факт экономики является механизмом, 

который регулирует количество производимой продукции. Рассмотрим, что 

такое конкуренция и ее виды. 

Автор дипломной работы подтверждает, что приведённый в ней 

расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает 

состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и 

других источников теоретические и методологические положения и 

концепции сопровождаются ссылками на их авторов.  

 



РЭФЕРАТ 

 

Дыпломная праца ўтрымлівае 67 старонак, 11 малюнкаў, 13 табліц, 8 

дадаткаў, 66 скарыстаных крыніц. 

КАНКУРЭНЦЫЯ, ЎНУТРЫГАЛІНОВЫХ КАНКУРЭНЦЫЯ, 

КАНКУРЭНТНАЯ БАРАЦЬБА, КАНКУРЭНТНАЙ ПАЗІЦЫІ, РЫНАК 

СОТАВАЙ СУВЯЗІ. 

Аб'ект даследавання - фарміраванне канкурэнтнай пазіцыі фірмы на 

рынку спажывецкіх тавараў і паслуг. 

 Прадмет даследавання - канкурэнтная пазіцыя ритейлора сотавых 

аператараў. 

Мэта даследавання - ўсебаковае вывучэнне фарміравання канкурэнтнай 

пазіцыі сотавых аператараў на рынку спажывецкіх тавараў і паслуг, а таксама 

распрацоўка мерапрыемстваў, накіраваных на ўзмацненне канкурэнтнай 

пазіцыі ЗТАА «БелЕвросеть» на рынку спажывецкіх тавараў і паслуг. 

Метады даследавання: аналіз, сінтэз, графічны, статыстычны, вертыкальны, 

гарызантальны, трэндавы, эканоміка-статыстычны, метады параўнання, 

тэхніка-эканамічных разлікаў, факторный аналіз. 

 

Дыпломная праца прысвечана даследаванню пытанняў, звязаных з 

фарміраваннем канкурэнтнай палітыкі. Канкурэнцыя з'яўляецца неад'емнай 

часткай рыначных адносін і адносін паміж гаспадарчымі суб'ектамі. Гэта 

барацьба вытворцаў за матэрыялы, сыравіну і рынак збыту прадукцыі. 

Атрымаць перамогу ў канкурэнтнай барацьбе азначае заваяваць спажывецкі 

рынак і атрымаць максімальную прыбытак ад сваёй дзейнасці. Гэты факт 

эканомікі з'яўляецца механізмам, які рэгулюе колькасць вырабленай 

прадукцыі. Разгледзім, што такое канкурэнцыя і яе віды. 

Аўтар дыпломнай працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-

аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага 

працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і 

метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 

аўтараў. 

  

 



ABSTRACT 

 

Degree work contains 67 pages, 11 figures, 13 tables, 8 applications, 66 sources 

used. 

COMPETITION, INTERNAL COMPETITION, COMPETITIVE 

STRUGGLE, COMPETITIVE POSITION, CELLULAR MARKET. 

Object of study - the formation of a competitive position of the company in 

the market of consumer goods and services. 

The subject of the study is competitive position of retail operators of mobile 

operators. 

The purpose of the study is a comprehensive study of the formation of the 

competitive position of cellular operators in the consumer goods and services 

market, as well as the development of measures aimed at strengthening the 

competitive position of Belevroset FLLC in the consumer goods and services 

market. 

Research methods: analysis, synthesis, graphic, statistical, vertical, horizontal, 

trend, economic and statistical, comparison methods, technical and economic 

calculations, factor analysis. 
 

Thesis is devoted to the study of issues related to the formation of 

competition policy. Competition is an integral part of market relations and 

relations between economic entities. This is the struggle of manufacturers for 

materials, raw materials and the market for products. To win in the competition 

means to conquer the consumer market and get the maximum profit from its 

activities. This fact of economics is a mechanism that regulates the amount of 

production. Consider what competition is and its types. 

The author of the degree work confirms that the calculated and analytical 

material presented in it correctly and objectively reflects the state of the process 

being studied, and all theoretical and methodological provisions and concepts 

borrowed from literature and other sources are accompanied by references to their 

authors. 

. 


