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Методологія дослідження.  Результати  отримані за рахунок застосування методів:

інженерної  експертизи – для визначення чинників ефективної  адаптації  автомобілів до

потреб споживачів; систематизації –  при розподілі джерел інформації за наближеністю до

споживачів  продукції  автозаводу; критичного аналізу  та  наукового  узагальнення  –  при

оцінюванні  пріоритетності  суб’єктів,  які  ініціюють  конструктивні  зміни  кар’єрного

автотранспорту.

Результати.  Виявлено  економічні  передумови  надання  конкурентних  переваг

стосовно  ринку  кар’єрних  автосамоскидів  та  надано  оцінку  професійної  компетенції

виконавців проектів модернізації автомобілів за критеріями тривалості, якості та вартості

робіт.

Встановлено, що кінцевим результатом взаємодії виконавців інноваційного проекту є

споживча  цінність  внеску  кожного  виконавця,  яка  задає  вектор  доцільних  майбутніх

конкурентних переваг виготовленої моделі самоскиду. Витрати гірничого підприємства на

введення  в  кар’єр  іншої  моделі  автосамоскидів  є  капітальними,   спрямованими  на

оновлення основних засобів виробничо-транспортної інфраструктури. Оцінка цих витрат

здійснюється  виходячи  з  їхнього  впливу на  собівартість  продукції  (через  амортизацію

пасивної  частини  основних  засобів)  в  межах  конкретного  бізнес-проекту.  Визначені

стимули до стратегічного партнерства ведення робіт в кооперації та чинники ризику.

Новизна. У  ході  дослідження  процесу  конструктивного  оновлення    кар’єрного

автосамоскиду  представлені  його  характеристики  у  вигляді  комплексу  варіативних

впливових  чинників,   пов’язаних  з  оцінкою грошових  потоків,  що  відбивають  ємність

доступних  виробнику  джерел  фінансування,  прибутку  та  потенціалу

конкурентоспроможності  суб’єктів  ринку  (виробника  та  споживача).  Удосконалено

розуміння  структури  інформаційних  джерел  стосовно   активізації  роботи  автозаводу зі

споживчими  запитами  та  за  умов  значущості  сегменту  ринку,  впровадження  проектів,

заснованих на власних або залучених технічних інноваціях. 

Практична значущість.  Обґрунтовані передумови майбутніх конкурентних переваг

на  ринку  кар’єрних  автосамоскидів,  необхідні  для  створення  якостей  машин,  що



формують попит, визначено прибуток підприємства на підставі диверсифікованого  бізнес-

портфелю, орієнтованого на диверсифікацію ринків. Це посилює впевненість автозаводу в

конкурентоспроможності власної продукції на ринках. 
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