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МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
АВТОМОБІЛЕБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ 

ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ  
Важливою частиною вітчизняного машинобудівного комплексу є 

автомобілебудування, представлене, переважно, легковим і вантажним 
автомобілебудуванням, а також автобусобудуванням. Ні для кого нині не є секретом, що 
підприємства автомобілебудування України переживають скрутні часи, зазвичай не 
витримуючи потужної конкуренції з боку зарубіжних автовиробників. У таких умовах, як 
ніколи раніше, гостро постає питання щодо нагальної потреби в активізації державної 
підтримки вітчизняних автовиробників. Передбачається, що реалізація державної 
стратегії розвитку автомобілебудування матиме різний вплив на конкретних 
автомобілебудівних підприємствах з огляду на різний рівень їх конкурентоспроможності. 
Таким чином, актуальним є проведення дослідження в галузі розроблення методичного 
підґрунтя оцінювання конкурентоспроможності автомобілебудівних підприємств. Метою 
статті є розвиток методичних засад оцінювання конкурентоспроможності 
автомобілебудівних підприємств у контексті формування державної стратегії розвитку 
автомобілебудування. у дослідженні використано такі методи: монографічний метод і 
метод теоретичного узагальнення – для виявлення найбільш широко використовуваних 
методичних підходів до оцінювання конкурентоспроможності підприємств; метод аналізу 
та синтезу – для формування методики оцінювання конкурентоспроможності 
автомобілебудівних підприємств у контексті формування державної стратегії розвитку 
автомобілебудування. Розроблено методику оцінювання конкурентоспроможності 
автомобілебудівних підприємств на базі поєднання елементів інтегрального та матричного 
підходів. Пропонована методика, на відміну від вже наявних у науковій літературі, не лише 
дає змогу ідентифікувати рівень конкурентоспроможності автовиробників за значеннями 
інтегральних індексів, а й виявляти етапи їх життєвого циклу. Синтез результатів 
оцінювання рівня конкурентоспроможності автовиробників та виявлення етапів їх 
життєвого циклу є основою для побудови матриці розвитку автомобілебудівних 
підприємств, яка, своєю чергою, є підґрунтям формування державної стратегії розвитку 
автомобілебудування. Розроблення методичного інструментарію з оцінювання 
конкурентоспроможності автомобілебудівних підприємств сприяє подальшому розвитку 
методичних засад державного регулювання забезпечення конкурентоспроможності 
підприємств автомобілебудування в напрямі посилення цільової спрямованості та, 
відповідно, підвищення ефективності управлінського впливу. 

Ключові слова: автомобілебудування; конкурентоспроможність; державна 
стратегія. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В КОНТЕКСТЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ 
Важной частью отечественного машиностроительного комплекса являются 

автомобилестроение, представленное главным образом легковым и грузовым 
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автомобилестроением, а также автобусостроением. Ни для кого сейчас не секрет, что 
предприятия автомобилестроения Украины переживают трудные времена, обычно не 
выдерживая мощной конкуренции со стороны зарубежных автопроизводителей. В таких 
условиях, как никогда раньше, остро стоит вопрос о насущной потребности в активизации 
государственной поддержки отечественных автопроизводителей. Предполагается, что 
реализация государственной стратегии развития автомобилестроения будет иметь 
различное влияние на конкретных автомобилестроительных предприятиях с учетом 
разного уровня их конкурентоспособности. Таким образом, актуальным является 
проведение исследования в направлении разработки методического инструментария оценки 
конкурентоспособности автомобилестроительных предприятий. Целью статьи является 
развитие методических основ оценки конкурентоспособности автомобилестроительных 
предприятий в контексте формирования государственной стратегии развития 
автомобилестроения. В исследовании использованы такие методы: монографический 
метод и метод теоретического обобщения – для выявления наиболее широко используемых 
методических подходов к оценке конкурентоспособности предприятий; метод анализа и 
синтеза – для формирования методики оценки конкурентоспособности 
автомобилестроительных предприятий в контексте формирования государственной 
стратегии развития автомобилестроения. Разработана методика оценки 
конкурентоспособности автомобилестроительных предприятий на базе сочетания 
элементов интегрального и матричного подходов. Предложенная методика, в отличие от 
уже имеющихся в научной литературе, не только позволяет идентифицировать уровень 
конкурентоспособности автопроизводителей по значениям интегральных индексов, но и 
выявлять этапы их жизненного цикла. Синтез результатов оценки уровня 
конкурентоспособности автопроизводителей и выявления этапов их жизненного цикла 
является основой для построения матрицы развития автомобилестроительных 
предприятий, которая, в свою очередь, является основой формирования государственной 
стратегии развития автомобилестроения. Разработка методического инструментария по 
оценке конкурентоспособности автомобилестроительных предприятий способствует 
дальнейшему развитию методических основ государственного регулирования обеспечения 
конкурентоспособности предприятий автомобилестроения в сторону усиления целевой 
направленности и, тем самым, повышения эффективности управленческого воздействия. 

Ключевые слова: автомобилестроение; конкурентоспособность; государственная 
стратегия. 
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METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR ASSESSING THE COMPETITIVENESS OF 
AUTOMOTIVE COMPANIES IN THE CONTEXT OF BUILDING THE GOVERNMENT 

STRATEGY FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY DEVELOPMENT  
An important part of domestic machine-building sector is the automotive industry 

represented mainly by car, truck and bus manufacturing. It is hardly a secret nowadays that the 
Ukrainian automotive industry is facing tough times, thus failing to withstand strong competition 
from foreign car manufacturers. In this context, as never before, the issue to enhance the 
government support of domestic automakers is of a critical importance. It is expected that the 
implementation of government strategy for automotive industry development will have different 
effects at discrete automotive companies subject to their different competitiveness level. Hence, 
there is a need to conduct a research on developing a methodological toolkit for the automotive 
company competitiveness evaluation. The research objective is to construct a methodological 
framework to assess automotive manufacturers’ competitiveness in the context of building the 
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government strategy to enhance the automotive industry development. The study has employed the 
following methods: a monographic method and the method of theoretical generalization to identify 
the most widely used methodological approaches to company competitiveness assessment; a method 
of analysis and synthesis for elaborating a methodology to assess the automotive industry 
competitiveness in the context of building the government strategy for automotive industry 
development. Based on the combination of integral and matrix approaches, an evaluation 
framework to estimate the automotive company competitiveness has been designed. The method 
suggested, in contrast to other techniques described in academic literature, allows for the 
identification of car manufacturers competitiveness by integral indices values along with revealing 
the stages of their life cycle. The synthesis of the results of automakers competitiveness estimation 
and identification of the stages in their life cycle laid the foundation for the construction of the 
automotive industry development matrix which in turn is the basis for tailoring of government 
strategy to enhance the automotive industry development. 

Working out a set of methodological tools to evaluate the competitiveness of the automotive 
industry contributes to further development of methodical framework of government regulation in 
terms of facilitating the automotive industry competitiveness towards its focus differentiation, thus 
increasing the managerial effectiveness. 

Keywords: automotive industry; competitiveness; government strategy. 
 

Постановка проблеми. Важливою частиною вітчизняного машинобудівного 
комплексу є автомобілебудування, представлене, головним чином, легковим і вантажним 
автомобілебудуванням, а також автобусобудуванням. Ні для кого нині не є секретом, що 
підприємства автомобілебудування України переживають скрутні часи, зазвичай не 
витримуючи потужної конкуренції з боку зарубіжних автовиробників. У таких умовах, як 
ніколи раніше, гостро постає питання щодо нагальної необхідності активізації державної 
підтримки вітчизняних автовиробників. 

Вже тривалий час до активних дій у напрямку державного забезпечення 
конкурентоспроможності підприємств автомобілебудівної галузі закликають не лише вчені-
теоретики, а й практики.  

Так, нещодавно відбувся ІІ Український автомобільний форум, учасники якого в 
резолюції заходу рекомендують Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України не 
пізніше 2019 року здійснити ряд заходів у напрямку:  

1) вдосконалення митно-податкової політики України;  
2) розроблення та затвердження довгострокової загальнодержавної промислово-

економічної політики;  
3) лібералізації фінансово-кредитної політики та політики підтримки експорту;  
4) проведення перемовин з Єврокомісією щодо лібералізації умов імпорту [1]. 
Утім, зазначені заходи носять скоріше загальний характер і будуть мати різний вплив 

на конкретних автомобілебудівних підприємствах з огляду на різний рівень їх 
конкурентоспроможності. Таким чином, актуальним є проведення дослідження у напрямку 
розроблення методичного підґрунтя оцінювання конкурентоспроможності 
автомобілебудівних підприємств в контексті формування державної стратегії розвитку 
автомобілебудування. 

Аналіз останніх досліджень та невирішена частина проблеми. Велику увагу 
приділено у вітчизняній науковій літературі проблематиці оцінювання 
конкурентоспроможності підприємств: розроблено значну кількість методик, які 
дослідниками за певними ознаками пропонується об’єднувати в певні групи, класи чи 
методичні підходи.  
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У табл. 1 автором представлено ретроспективний (у період 2009–2017 рр.) огляд 
основних підходів вітчизняних науковців до розподілення методів оцінювання 
конкурентоспроможності підприємств за класифікаційними групами. Як бачимо, 
найбільшою популярністю у вітчизняних учених-економістів користуються інтегральні 
(індексні) та матричні методи оцінювання конкурентоспроможності підприємств з огляду на 
їх надійність, достовірність і наглядність результатів оцінки, об’єктивність і зручність у 
здійсненні процедури оцінювання. Застосуємо синтез елементів інтегрального та матричного 
підходів для формування методики оцінювання конкурентоспроможності 
автомобілебудівних підприємств. 

Метою дослідження є розвиток методичних засад оцінювання 
конкурентоспроможності автомобілебудівних підприємств в контексті формування 
державної стратегії розвитку автомобілебудування. 

Результати дослідження. У попередніх публікаціях було презентовано авторське 
бачення сутнісно-структурної характеристики конкурентоспроможності автомобілебудівних 
підприємств.  

Так, під «конкурентоспроможністю підприємства автомобілебудування» 
пропонується розуміти «динамічну властивість автомобілебудівного підприємства щодо 
забезпечення конкурентоспроможності автомобілебудівної продукції на ринку продажу 
автомобілів та ефективності всіх видів діяльності в результаті взаємодії конкурентного 
потенціалу та факторів зовнішнього середовища у відповідності до обраної конкурентної 
стратегії на певному етапі життєвого циклу» [18]. Дане визначення вказує на те, що 
конкурентоспроможність автомобілебудівного підприємства одночасно формують 
конкурентоспроможність його продукції та його конкурентний потенціал.  

У свою чергу, конкурентоспроможність продукції підприємства автомобілебудування 
– це динамічна властивість автомобілебудівної продукції на певному етапі життєвого циклу 
здобувати конкурентні переваги за ціновими та неціновими характеристиками у порівнянні з 
аналогічною автомобілебудівною продукцією на ринку продажу автомобілів у результаті 
взаємодії конкурентного потенціалу автовиробника та факторів зовнішнього середовища, що 
супроводжується отриманням економічного, соціального та/або інших ефектів у 
відповідності до конкурентної стратегії підприємства автомобілебудування [19]. Зазначена 
дефініція містить вказівку на те, що конкурентоспроможність автомобілебудівної продукції 
може досягатися за ціновими та неціновими характеристиками. 

У той же час, конкурентний потенціал автомобілебудівного підприємства являє собою 
«…сукупність реалізованих і потенційних виробничих, кадрових, управлінських, 
інноваційно-інвестиційних, фінансових, стратегічних і ринкових ресурсів автовиробника, що 
забезпечують конкурентоспроможність автомобілебудівної продукції на ринку продажу 
автомобілів та ефективність всіх видів діяльності автомобілебудівного підприємства на 
різних етапах його життєвого циклу» [20]. У визначенні наголошується на 
складноструктурованості конкурентного потенціалу підприємства автомобілебудування – на 
доцільності виділення в його складі виробничого, кадрового, управлінського, інноваційно-
інвестиційного, фінансового, стратегічного та ринкового потенціалів. 

Також у всіх приведених дефініціях зазначається на важливості врахування етапу 
життєвого циклу автомобілебудівного підприємства. 

Підсумовуючи вищезазначене, представимо на рис. 1 авторську методику оцінювання 
конкурентоспроможності автомобілебудівних підприємств в контексті формування 
державної стратегії розвитку автомобілебудування, що складається з 4-х послідовних етапів: 
підготовчого, розрахункового, аналітичного та завершального. 
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Джерело: авторська розробка. 

Рис. 1. Методика оцінювання конкурентоспроможності автомобілебудівних 
підприємств в контексті формування державної стратегії розвитку 

автомобілебудування (початок) 
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Кореляційний аналіз масиву вихідних даних 

Умова 1 «Об’єктивність». Масив даних 
коригується з метою запобігання явищу 

мультиколінеарності 

Умова 2 «Достовірність». Результати 
кореляційного аналізу перевіряються за t-

критерієм 

Формування остаточного переліку показників КПА та масиву даних 

Розрахунок інтегрального показника КПА: }І;І{І КППАКАПКПА f , 
де ІКАП, ІКППА – інтегральні показники КАП та КППА. 

Розрахунок інтегрального показника КАП: }К;К{І
н.цц КАПКАПКАП f ,  

де ККАПц, ККАПн.ц – комплексні показники конкурентоспроможності 
автомобілебудівної продукції за ціновими та неціновими параметрами. 

Розрахунок інтегрального показника КППА: 
}К;К;К;К;К;К;К{І РППАСППАФППАІІППАУППАКППАВППАКППА f , 

де КВППА, ККППА, КУППА, КІІППА, КФППА, КСППА, КРППА – комплексні показники 
виробничого, кадрового, управлінського, інноваційно-інвестиційного, фінансового, 
стратегічного та ринкового потенціалів підприємства автомобілебудування. 
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Формування первинного переліку показників КПА 

Умова 1 «Обґрунтованість». 
Застосування контент-аналізу для 
формування переліку показників  

Умова 2  «Доступність». 
Інформація про показники має 

знаходитися у відкритому доступі 

Формування проміжного переліку показників КПА 

Умова 1 «Професіоналізм».  
Експертна група формується з досвідчених 

висококваліфікованих фахівців 

Умова 2 «Оптимальність».  
Кількість експертів – 15 осіб 

згідно критерію Райхмана-Азгальдова 

Формування попереднього масиву вихідних даних для розрахунків 

Формування первинного переліку показників КАП 

Формування первинного переліку показників КППА 
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Примітка: КПА – конкурентоспроможність підприємства автомобілебудування, КАП – конкурентоспромож-
ність автомобілебудівної продукції, КППА – конкурентний потенціал підприємства автомобілебудування. 

Рис. 1. Методика оцінювання конкурентоспроможності автомобілебудівних 
підприємств в контексті формування державної стратегії розвитку 

автомобілебудування (закінчення) 
 
Ключовим елементом, представленої на рис. 1 методики оцінювання 

конкурентоспроможності автомобілебудівних підприємств в контексті формування 
державної стратегії розвитку автомобілебудування, є матриця розвитку автомобілебудівних 
підприємств (рис. 2). 
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кування зростання стабілі-
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успішне 
функціо-
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стагнація спад криза 

  Етапи життєвого циклу 
Джерело: авторська розробка. 
Примітка: світлим сірим кольором виділено квадранти (№ 1–7) традиційного життєвого циклу підприємства 
автомобілебудування; сірим кольором виділено квадранти (№ 8–12) стандартного відхилення від традиційного 
життєвого циклу підприємства автомобілебудування; темним сірим кольором виділено квадранти (№ 13–21) 
нестандартного відхилення від традиційного життєвого циклу підприємства автомобілебудування. 

Рис. 2. Матриця розвитку підприємств автомобілебудування  
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п Ідентифікація рівня конкурентоспроможності автомобілебудівного підприємства 
за значенням ІКПА як: «високий», «середній» чи «низький» 

Ідентифікація етапу життєвого циклу автомобілебудівного підприємства як: 
«започаткування», «зростання», «стабілізація», «успішне функціонування», 

«стагнація», «спад» чи «криза» 

Формування матриці розвитку підприємства автомобілебудування 
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Формування матриці комплексу заходів державної стратегії розвитку 
автомобілебудування за даними отриманих матриць розвитку автомобілебудівних 

підприємств у відповідності до положень гармонізаційного підходу 
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Аналогічно формується матриця комплексу заходів державної стратегії розвитку 
автомобілебудування.  

Висновки та пропозиції для подальших досліджень. Розроблена методика, на 
відміну від вже наявних у науковій літературі, не лише дозволяє ідентифікувати рівень 
конкурентоспроможності автовиробників за значеннями інтегральних індексів, а й виявляти 
етапи їх життєвого циклу. Синтез результатів оцінювання рівня конкурентоспроможності 
автовиробників та виявлення етапів їх життєвого циклу є основою для побудови матриці 
розвитку автомобілебудівних підприємств, яка, в свою чергу, є підґрунтям формування 
державної стратегії розвитку автомобілебудування. Розроблення методичного 
інструментарію з оцінювання конкурентоспроможності автомобілебудівних підприємств 
сприяє подальшому розвитку методичних засад державного регулювання забезпечення 
конкурентоспроможності підприємств автомобілебудування у напрямку посилення цільової 
спрямованості та, тим самим, підвищення ефективності управлінського впливу. Перспективи 
подальших досліджень складає практична апробація розробленої методики оцінювання 
конкурентоспроможності автомобілебудівних підприємств в контексті формування 
державної стратегії розвитку автомобілебудування. 
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