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Методологія дослідження. Результати отримані шляхом використання методів: АВС–
аналізу – при визначенні чинників експлуатації автомобіля з урахуванням значимості та
вагомості їх внеску у загальний результат транспортування вантажу; узагальнення наукового
та

практичного

досвіду

–

при

встановленні

чинників

конкурентоспроможності

автосамоскидів, які впливають на задоволення вимог їх споживачів; аналітичний – для
формалізації критеріїв ефективності впровадження новітніх моделей автомобілів.
Результати. Визначено та обґрунтовано групові економічний та технічний показники
впливу на конкурентоспроможність кар’єрних автосамоскидів, причому технічний показник
встановлюється з урахуванням позитивного та негативного впливу на результати їх
експлуатації.
Запропоновано в якості основного критерію вибору раціональної моделі автомобіля для
наявних умов експлуатації приймати його техніко-економічну ефективність, що є
комплексним чинником ринкового попиту на цю модель.
Проведені розрахунки рівня техніко-економічної ефективності самоскидів вітчизняних
та зарубіжних моделей, яка віддзеркалює співвідношення економічного та технічного
ефектів що можуть бути ураховані при їх застосуванні.
Новизна. Удосконалено метод оцінки конкурентоспроможності автомобілів на основі
інтегрального показника, який визначає рівень техніко-економічної ефективності, та, на
відміну від відомих, враховує позитивний або негативний вплив технічних параметрів
автосамоскидів на економічні результати їх експлуатації.
Практична значущість. Запропоновано методичний підхід до визначення доцільності
заміни моделі автомобіля, яка експлуатується, на нову (запропоновану) модель.
Ключові слова: автомобільний завод, кар’єрні автосамоскиди, показники
конкурентоспроможності автосамоскидів, техніко-економічна ефективність автомобілів,
АВС-аналіз.
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