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М1– продукція постачальників; J4 – вимоги зовнішніх організацій до СМЯ, 
процесів, продукції; 

М2 – продукція підприємства виробника; J5 – регулюючий вплив (документація) на процеси 
СМЯ; 

М3 – ресурси; J6 – документація на продукцію і виробничі 
процеси; 

J1 – вимоги споживачів до продукції; J7 – інформація про постачальників; 
J2 – інформація про задоволеність споживача; J8 – інформація про характеристики продукції. 

J3 – вимоги до продукції постачальників; J9 – результати валідації процесів виробництва 
продукції  

 
Процес «3. Виробництво продукції» одержує на вході матеріали й комплектуючі 

вироби М1 із процесу «6. Зв’язок з постачальниками». Готова продукція М2 
передається на вхід процесу «7. Зв’язок зі споживачами». J8 – інформація про 
характеристики продукції; J9 – результати валідації процесів виробництва продукції 
(підтвердження за допомогою наведення об’єктивних свідоцтв того, що вимоги, 
призначені для конкретного передбачуваного використання, виконані). 

Процес «4. Ресурсне забезпечення» на вході одержує продукцію (технічні 
засоби, матеріали, послуги, інформацію) від постачальників через процес «6. Зв’язок з 
постачальниками» і забезпечує ресурсами М3 процес виробництва й усі інші процеси. 
Виходом процесу «5. Зв’язок із зовнішніми керівними і контролюючими органами» є 
вимоги до СМЯ, продукції, процесів J4.  

Процес «6. Зв’язок з постачальниками» призначений для забезпечення 
організації продукцією постачальників М1. Під продукцією також розуміються 
послуги сторонніх організацій і фахівців. J7 – результати оцінки постачальників.  

Основна мета процесу «7. Зв’язок зі споживачами» – забезпечення взаємодії зі 
споживачами з питань узгодження вимог до продукції J1, проходження запитів, 
контракту або замовлення, включаючи виправлення, інформації про продукцію, 
управління власністю споживачів, переданою в користування організації, а також 
оцінки задоволеності споживачів виконанням їхніх вимог J2. 
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В умовах глобалізації економіки особливої гостроти набуває проблема 

конкурентоспроможності продукції, яка характеризується високою конструктивною 
складністю, тривалим терміном експлуатації, особливостями її галузевого та 
міжгалузевого призначення. Розглянуто комплекс факторів впливу на рівень 
конкурентоспроможності вітчизняної продукції. 

1. Ціна продукції. В умовах ринкової системи вибір ціни на продукції є 
важливим фактором її конкурентоспроможності та фінансової стабільності 
виробника. В економіці України відзначається спад макроекономічних показників 
через несприятливу цінову кон’юнктуру на основні статті українського експорту на 
світовому ринку й певні політичні складності нинішнього періоду. 



АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

17 
 
 

На більшості вітчизняних промислових підприємствах ціна формується шляхом 
сумування усіх витрат на виробництво, реалізацію товару і норми прибутку, у той час 
як за кордоном виробник проводить порівняльний аналіз аналогічної продукції інших 
підприємств з метою визначення лідера. Використання гнучкого підходу до 
встановлення ціни є конкурентною перевагою виробника і дозволяє підвищити рівень 
конкурентоспроможності продукції. 

2. Якість продукції. Аналіз конкурентоспроможності товару повинен 
проводитись безперервно та систематично, в тісному зв’язку з етапами його 
життєвого циклу, що дасть змогу своєчасно помічати момент початку зниження 
показника конкурентоспроможності та вжити відповідних попереджувальних заходів. 
Зростання імпорту продукції із значно вищими технічними характеристиками, ніж 
вітчизняна продукція, характеризує низький якісний рівень конкурентних переваг 
вітчизняних експортних товарів. Така ситуація є загрозливою для національної 
промисловості, адже проникнення імпорту за базовими видами економічної 
діяльності машинобудування може призвести до падіння обсягів реалізації продукції 
даної галузі. Конкурентоспроможність більшості видів продукції вітчизняного 
машинобудування невисока і в основному досягається за рахунок низької ціни, тому 
одним із стратегічних пріоритетів є забезпечення потрібного рівня якості та 
конкурентоспроможності експортоорієнтованої продукції. Досягнення високої якості 
за низької собівартості можливе лише за рахунок наявності досконалої системи 
управління якістю, налагодженої організації виробництва і передової технології. 

3. Гарантійне та післягарантійне обслуговування. Машинобудівна продукція є 
переважно продукцією довгострокового користування і потребує не лише ретельної 
передпродажної підготовки, але й розвитку сервісних центрів, станцій технічного 
обслуговування тощо. Сервіс є додатковою конкурентною перевагою 
машинобудівних підприємств, без нього продукція у сучасних умовах є 
неконкурентоспроможною.  

4. Умови та порядок оплати, гнучкість при виборі форм оплати. Прийняття 
рішення про доцільність можливого варіанту оплати повинно співвідноситися зі 
стратегічними задачами виробника, які спрямовані на покращення його виробничо-
збутової діяльності.  

5. Логістика поставок. Діапазон варіантів при виборі умов і порядку поставок 
дуже великий, починаючи від самовивозу продукції і закінчуючи добре 
організованими поставками з використанням оптимальних транспортних схем. 
Досить часто доставка товару є додатковою послугою, яка підвищує привабливість 
постачальника і збільшує рівень конкурентоспроможності його продукції.   

6. Рівень реклами та інших засобів стимулювання збуту. Товар, відомий на 
ринку, має більше шансів знайти свого кінцевого споживача. Тому підприємства 
повинні приділяти достатньо уваги рекламі своєї продукції на ринку.  

7. Імідж підприємства. Компанія-виробник повинна створювати відому торгову 
марку (бренд); формувати позитивний імідж компанії в очах партнерів, покупців, 
різних організацій; здійснювати заходи, спрямовані на додаткове залучення уваги 
споживачів до свого товару.  

8. Інноваційна діяльність. Світові тенденції науково-технічного прогресу і 
розвитку основних галузей промисловості виявляються у спроможності забезпечити 
технологічний відрив від конкурентів, тобто у постійному створенні і освоєнні нових 
технологій та товарів на основі інновацій.  
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9. Інвестиційна діяльність. Державна інвестиційна політика, що спрямована на 
випуск конкурентоспроможної продукції і розширення ринків збуту, повинна 
ґрунтуватися на позачерговому інвестуванні перспективних технологій і виробів, 
цільових програм з їх розробки та впровадження. З метою залучення іноземних 
інвестицій для зростання рівня конкурентоспроможності вітчизняної продукції, 
доцільно прискорити використання різних форм привабливості капіталу. 

10. Оподаткування. Оподаткування підприємств, які створюють і випускають 
нову продукцію покращеної якості або розробляють нову технологію управління, 
повинно базуватися на пільгових умовах оподаткування, тобто необхідне зниження 
або звільнення від оподаткування тієї частини прибутку, яка спрямовується 
підприємством на інноваційний розвиток, що сприятиме збільшенню обсягів 
реалізації промислової продукції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.  

11. Регулювання експорту та імпорту продукції. Регулювання експорту повинно 
передбачати вплив держави оподаткуванням на експортну продукцію (податок на 
додану вартість, акцизний збір), її державне кредитування і страхування. 
Регулювання імпорту необхідно здійснювати шляхом введення обмежувальних умов, 
протекційних цін на продукцію, що ввозиться до України (митна політика держави).  

Таким чином, для виходу підприємств України із системної кризи потрібен вибір 
стратегій розвитку, спрямований на забезпечення випуску конкурентоспроможної 
продукції, яка за своїми якісними характеристиками відповідатиме європейським та 
міжнародним стандартам, надання переваги імпорту передових технологій перед 
імпортом готової продукції. 
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Вибір майбутньої професії досить складний процес та потребує активного, тобто 
з високим ступенем зацікавленості, тривалості за часом і всестороннім вивченням і 
оцінюванням альтернатив, проходження усіх стадій процесу прийняття рішення.  
Фактори, що впливають на поведінку споживача освітньої послуги, включають в 
себе: психологічні, соціологічні, економічні фактори, вплив соціальних груп, потреби 
стосовно відношення до освіти, макросередовище освіти, мікросередовище 
навчального закладу, критерії оцінки якості освіти, методи просування освітніх 
послуг. Модель процесу прийняття рішення споживачем освітньої послуги включає 
наступні стадії:  

– усвідомлення потреби в отриманні освіти; 
– пошук та аналіз інформації про освітні послуги; 
– попередня оцінка варіантів отримання освіти в різноманітних освітніх закладах 

та вибір найкращого варіанту; 
– вступ в освітній заклад; 
– навчання і задоволеність вибором освітнього закладу; 
– оцінку якості освітньої послуги; 
– оцінку перспектив роботи за обраною професією; 
– оцінку вибору професії та спеціальності; 


