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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Автомобілебудування є одним з пріоритетних видів 

економічної діяльності в Україні, визначальними рисами якого є здатність 

генерувати інноваційні технології та здійснювати потужний мультиплікативний 

вплив на розвиток інших видів промислової діяльності шляхом формування попиту 

на товари і послуги підприємств суміжних секторів економіки. Виробництво 

автомобілів не тільки стимулює інноваційну діяльність, а й сприяє вирішенню низки 

економічних, соціальних та екологічних  проблем. Однак, сучасні реалії щодо 

зниження інноваційної активності на автомобілебудівних підприємствах,  

скорочення обсягів продажу нових вітчизняних автомобілів, через зменшення 

попиту на цю продукцію та посилення конкуренції з боку імпорту, стають 

серйозною загрозою для подальшого розвитку автомобілебудування в Україні. 

 Ускладнення соціально-політичних та економічних умов господарювання 

актуалізувало проблему ефективності механізмів планування та регулювання 

розвитку автомобілебудування в Україні. Сучасні механізми державної підтримки та 

стимулювання розвитку виробництва автотранспортних засобів  не сприяють 

нарощенню їх обсягів, пожвавленню ринку вітчизняних автомобілів та 

забезпеченню потреб споживачів цієї продукції. 

Дослідження теоретико-методологічних та практичних аспектів державного та 

ринкового планування і регулювання, реалізації політики щодо розвитку певних 

видів економічної діяльності, розвитку та збалансованості внутрішнього ринку 

здійснено у працях багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема: Е. Б. 

Аткінсона, Дж. Бьюкенена, Дж. М. Вернона,  В. К Віскузі; А. І. Ігнатюк, І. М. 

Кірцнера, В. Д Лагутіна, Р. Лукаса, І. Р. Михасюка,  Л. А. Горошкової, Р. Мюррея, 

Дж. Стігліца, Я. Тінбергена, О. Є. Кузьміна, В. В. Гоблика, Л. О. Шкварчук, В. В. 

Паппа, О. О. Жовтанецької, Н. П. Карачиної, П. В. Гудзя, Н. Г. Георгіаді та ін. 

Вагомий внесок у дослідження проблем та перспектив розвитку 

автомобілебудування в Україні, практичним аспектам впливу зовнішнього та 

внутрішнього середовища присвячені роботи вітчизняних вчених: О. В Андрєєва, Т. 

В. Стройко, А. І. Бонадренка, В. А. Кищуна, О. Г. Кривоконя, О. М.Крамаревої, А. 

В. Остапенко та ін. 

Незважаючи на велику кількість наукових праць і значні досягнення в сфері 

галузевого планування та регулювання залишаються невирішеними проблеми 

формування ефективних механізмів здійснення планування та регулювання 

розвитку автомобілебудування, системи суб’єктів його здійснення та ідентифікації 

факторів результативності. Усе зазначене визначає актуальність теми дисертаційної 

роботи.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертаційної роботи відповідає науковому напряму кафедри фінансів Інституту 

економіки і менеджменту Національного Університету «Львівська політехніка». 

Дисертаційна робота виконана в рамках  науково-дослідної теми кафедри 

«Механізми управління корпоративними фінансовими потоками в умовах 

глобалізації ринків» (номер державної реєстрації 0112U000801), (акт впровадження 

від 11.12.2015р.), в межах якої розроблено теоретичні положення збалансування 
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міжгалузевих фінансових потоків на основі таргетування промислових, економічних 

та соціальних показників. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розроблення теоретичних 

положень і обґрунтування методико-практичних рекомендацій щодо удосконалення 

планування та регулювання розвитку автомобілебудування в Україні. 

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення таких завдань:  

 розвинути науково-методичні підходи до визначення сутності політики щодо 

розвитку певних видів діяльності та засобів її реалізації; 

 удосконалити типологію макроекономічного та секторального планування;  

 запропонувати методичні підходи до оцінки особливостей та проблем 

розвитку вітчизняного автомобілебудування; 

 здійснити аналіз тенденцій розвитку та сучасного стану автомобілебудування 

в Україні; 

 запропонувати концепцію регулювання розвитку автомобілебудування в 

Україні;  

 удосконалити існуючий інструментарій механізму регулювання розвитку 

автомобілебудування. 

Об’єктом дослідження є процеси планування та регулювання розвитку 

автомобілебудування в Україні. 

Предметом дисертації є теоретико-методичні та науково-практичні засади 

планування та регулювання розвитку автомобілебудування в Україні. 

Методи дослідження. У дисертаційній роботі використано такі методи та 

прийоми дослідження: порівняльного аналізу, синтезу, систематизації та 

узагальнення – для розкриття сутності та змісту базових категорій, виділення 

основних проблем розвитку автомобілебудування, групування методів регулювання 

розвитку автомобілебудування, удосконалення процесу механізму регулювання 

розвитку автомобілебудування в Україні (підрозділи 1.1-1.3, 3.2, 3.3); методи 

групування, абстрагування, конкретизації для уточнення типологічних схем, 

послідовності планування та регулювання розвитку автомобілебудування; 

статистичного, фінансового та економічного аналізу – для дослідження тенденцій 

розвитку автомобілебудування та результативності державних й корпоративних 

програм (підрозділи 2.1-2.3); економетричні методи – для оцінювання ефективності 

окремих методів регулювання та прогнозування моделей розвитку 

автомобілебудування (підрозділи 2.2, 2.3, 3.1-3.3); графічний – для наочного 

відображення результатів дослідження (всі підрозділи дисертації.) 

Інформаційно-теоретичною базою дисертації є наукові праці провідних 

вітчизняних та зарубіжних вчених з теорії планування та регулювання розвитку 

видів промислової діяльності, матеріали періодичних видань, статистичні звіти та 

огляди Державної служби статистики України, Інформаційно-консалтингової групи 

«Автоконсалтинг», Асоціації автовиробників України, законодавчі та нормативні 

акти Верховної Ради України, постанови Кабінету Міністрів України, міжнародні 

угоди, що регламентують діяльність суб’єктів автомобілебудування в Україні, 

статистичні та фінансові звіти автомобілебудівних підприємств, а також результати 

авторських досліджень. 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробленні теоретичних 

положень та практичних рекомендацій щодо планування та регулювання розвитку 

автомобілебудування в Україні. Основні наукові результати, які відображають 

новизну роботи, полягають у такому: 

вперше: 

 запропоновано концепцію регулювання розвитку автомобілебудування на 

основі ідентифікації економічної, промислової та соціальної значущості його 

продукції,  що дозволяє сформувати варіаційні комбінації окремих методів 

державного регулювання при розробці та реалізації державних цільових програм 

розвитку автомобілебудування;     

удосконалено:  

 типологію макроекономічного планування, яку доповнено групуванням 

типів планування за ознаками терміновості вирішуваних цілей та обов’язковості 

виконання показників плану, а також диференційовано за критеріями (відповідно до 

виду економічної системи, важелів впливу, системи показників та результату 

діяльності), що дало можливість розширити інструментарій прийняття рішень у 

сфері планування та програмування розвитку автомобілебудування;  

 модель планування розвитку автомобілебудування, що ґрунтується на 

концепції циклічного таргетування, яка, на відміну від існуючих, дає можливість 

коригувати цільові показники планування залежно від змін внутрішніх та зовнішніх 

параметрів розвитку цього виду економічної діяльності, підвищуючи таким чином 

адаптивність процесу галузевого планування;  

 підходи до визначення функцій та повноважень суб'єктів регулювання 

розвитку автомобілебудування в Україні на засадах державно-приватного 

партнерства, які, на відміну від існуючих, передбачають залучення до процесів 

планування та регулювання саморегулівних організацій та розширення взаємодії 

органів місцевого самоврядування, а також автомобілебудівних підприємств з 

метою максимізації ефективності координування їх дій; 

набули подальшого розвитку: 

 інструментарій регулювання розвитку автомобілебудування, який на 

відміну від існуючих, передбачає використання фінансового інжинірингу в 

діяльності підприємств реального сектору економіки, тобто  застосування 

бюджетно-податкового та інвестиційно-банківського  інжинірингу з метою 

нарощення обсягів грошових потоків підприємств; 

 методичні  підходи  до оцінювання внутрішнього та зовнішнього 

середовища автомобілебудування, які спрямовані на: оцінку внутрішнього попиту 

на вітчизняному ринку автомобілебудівної продукції; визначення зовнішніх 

чинників макросередовища з оцінкою напрямку їх впливу; ідентифікацію 

конкурентних переваг та ризиків розвитку автомобілебудування. Запропонований 

підхід дозволив не тільки комплексно оцінити проблеми розвитку вітчизняного 

автомобілебудування,  а й здійснити прогноз  виробництва за  основними видами  

продукції. 

 Практичне значення одержаних результатів полягає в обґрунтуванні 

системи взаємопов’язаних і взаємозалежних заходів та пропозицій, спрямованих на 
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підвищення ефективності планування та регулювання розвитку 

автомобілебудування в Україні. 

Результати дослідження, щодо удосконалення системи повноважень суб’єктів 

процесу регулювання розвитку автомобілебудування в Україні на засадах 

державно-приватного партнерства та питання удосконалення механізму 

регулювання розвитку автомобілебудування в Україні, використані у роботі 

Департаменту економічної політики Львівської міської ради (довідка № 23-вих-607 

від 18.08.2015 р.) та у роботі Департаменту економічного розвитку, торгівлі та 

промисловості Львівської обласної державної адміністрації (довідка №1-21-2123 

від 25.07.2016 р.) 

Основні положення та результати дисертації використовуються у навчальному 

процесі Національного університету «Львівська політехніка» при викладанні 

дисципліни «Менеджмент та маркетинг» для студентів напряму підготовки 6.030204 

«Міжнародна інформація» (довідка № 67-01-1842 від.3.10.2016 р.). 

Особистий внесок дисертанта. Усі наукові результати, викладені у дисертації, 

отримані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у 

роботі використані лише ті ідеї, положення і розрахунки, що є результатом 

особистої роботи дисертанта і становлять індивідуальний внесок автора. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційного 

дослідження були розглянуті та схвалені на шести науково-практичних 

конференціях: III Міжнародній конференції «Проблеми формування та реалізації 

конкурентної політики» (Львів, 2013 р.); ХІ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Економіка і менеджмент 2013: перспективи інтеграції та 

інноваційного розвитку» (Дніпропетровськ, 2014 р.); VIIІ Міжнародній науково-

практичній конференції «Реформування економіки України: стан та перспективи» 

(Київ, 2014 р.), Міжнародній науково-практична конференція «Проблеми 

управління експортно-імпортною діяльністю» (Львів, 2014 р.), ХІ Міжнародній 

науково-практичній конференції молодих вчених «Економічний і соціальний 

розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації» 

(Тернопіль, 2014 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Тенденції 

економічного розвитку України в умовах нестабільності» (Київ, 2015 р.).  

Публікації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано 14 наукових 

праць, з них 6 у фахових виданнях України, у т. ч 1 публікація із загального 

переліку у виданнях України, що внесені до міжнародних науково-метричних баз 

даних, 2 публікації у закордонних періодичних виданнях та 6 тез доповідей на 

конференціях. Загальний обсяг опублікованих праць складає 4,33 друк. арк., з них 

особисто автору належить 3,39 друк. арк. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаної літератури та додатків. Загальний обсяг роботи 179 

сторінок, із них 157 сторінок основного тексту. Робота містить 36 таблиць, 36 

рисунків, список використаних джерел із 168 найменувань, 4 додатки. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, визначено 

мету, завдання, об’єкт та предмет, теоретичну і методичну базу дослідження, 

розкрито наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, вказано на 

особистий внесок здобувача та подано відомості про апробацію результатів 

дослідження, публікацій за темою роботи, її структуру та обсяг. 

У першому розділі «Теоретико-методичні основи планування та 

регулювання розвитку автомобілебудування в Україні» визначено сутність та 

досліджено механізм державного регулювання розвитку видів економічної 

діяльності, виокремлено основні види і форми планування їх розвитку, розкрито 

концептуальні засади здійснення державної політики розвитку автомобілебудування 

в Україні.  

Державне регулювання економіки визначено як цілеспрямований вплив 

державних регуляторів на певні види економічної діяльності  задля розв’язання 

проблем, які не вирішуються автоматично ринковими регуляторами. Для зменшення 

дестабілізуючого впливу держави на розвиток ринкового саморегулювання, а також 

прагнучи мінімізувати прямі витрати регулювання, необхідним є виділення об’єктів 

регулювання, до яких доцільно відносити окремі види економічної діяльності, 

території, сектори економіки. Проведені дослідження світового досвіду дали змогу 

стверджувати, що під вплив державного регулювання підпадають перш за все 

пріоритетні види економічної діяльності, до яких в Україні слід віднести  

автомобілебудування. З огляду на наявність значного потенціалу щодо залучення 

передових технологій у виробництво транспортних засобів,  цей вид економічної 

діяльності відносять до потенційних «точок зростання» економіки України. Тому 

удосконалення планування та регулювання розвитку автомобілебудування є 

актуальним завданням для сучасної економічної науки. 

Розкриваючи сутність макроекономічного планування в роботі визначено  та 

охарактеризовано його основні типи: директивне, індикативне, стратегічне та 

тактичне. Доведено, що порівняння переваг та недоліків кожного типу планування 

доцільно проводити за такими характеристиками: формування мети та завдань для 

суб’єктів економіки, процедура створення планів, відповідальність за результати 

планової діяльності, використання ресурсів, конкуренція, форма власності, 

стимулювання суб’єктів господарської діяльності, важелі впливу, система 

показників, результат діяльності. Планування за видами економічної діяльності слід 

розглядати як процес формування мети діяльності сукупності підприємств, що 

випускають однорідну продукцію, та вибір  завдань і відповідних заходів, які 

спрямовані на розв’язання найважливіших проблем їх розвитку. Планування за 

видами економічної діяльності є інструментом реалізації секторальної політики, яка 

спрямована на реалізацію стратегічних цілей та пріоритетів їх розвитку. 

Цільовий характер планування найбільш повно можна сформувати на основі 

таргетування, суть якого полягає у встановленні проміжних цільових показників 

(таргетів), визначенні центрів відповідальності за їх досягнення, виборі конкретних 

методів досягнення кожного цільового показника. Таргетування розвитку певного 

виду економічної діяльності передбачатиме деталізацію загальних стратегічних 
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показників, а також формуватиме при цьому систему зобов’язань суб’єктів процесу 

планування. У цьому випадку доцільно застосувати технічні терміни таргетування, 

такі як горизонт таргету, що передбачає часовий лаг, протягом якого здійснюється 

таргетування показників. Відповідно до наведеної логіки, стратегічні пріоритети, 

задекларовані в державних цільових програмах зорієнтовані зазвичай на період 5-10 

років, але упродовж цього періоду, щороку її показники переглядаються і 

корегуються на наступний рік. Числова інтерпретація таргету дозволить визначити 

його кількісну величину, якої планується досягнути в кінці періоду. Загалом, 

автомобілебудування є об'єктом  секторальної політики, яка передбачає 

вертикальний вплив на конкретні види економічної діяльності, починаючи від 

підприємства до загальнодержавного рівня. 

У другому розділі «Аналіз проблем та особливостей планування розвитку 

автомобілебудування в Україні» проаналізовано стан автомобілебудування в 

Україні та обґрунтовано напрями удосконалення процесу планування розвитку 

автомобілебудування в Україні. 

Аналіз сучасної структури економіки України свідчить, що 

автомобілебудування входить до трійки лідерів серед галузей переробної 

промисловості за обсягами реалізованої продукції в грошовому еквіваленті після 

виробництва харчових продуктів та металургійного виробництва. Питома вага 

продукції автобудування в загальному обсязі реалізованої промислової продукції у 

2014 році становила 2,7% проти 1,2% у 2012р.  

Динаміку розвитку автомобілебудування починаючи з 2012 року 

характеризують спадні тенденції показників результативності діяльності 

автовиробників у натуральному та грошовому вимірі. Якщо у період  2010-2012рр. 

обсяги реалізованої продукції автомобілебудування в грошовому еквіваленті зросли 

у 1,65 рази (з 44,846 млн. грн. до 74,035 млн. грн.), то  у період 2012-2014 рр. вони 

знизились у 1,93 рази (до 38,358 млн. грн.) (рис. 1).  
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Рис. 1. Динаміка обсягу реалізованої продукції автомобілебудування України в 

грошовому еквіваленті у 2010-2014 рр. 
Примітка: побудовано автором на основі даних Державної служби статистики України 

 

Перевищення обсягів продажу автомобілів на внутрішньому ринку над 

обсягами їх вітчизняного виробництва  дозволили зробити висновок, що вітчизняна 

продукція не повною мірою задовольняє потреби українських споживачів, що 

суттєво зменшує попит на цю продукцію.  

Виробництво продукції вітчизняного автомобілебудування у 2008-2014 рр. було 

зосереджено на дев’яти підприємствах: ПАТ «ЗАЗ», ПАТ «АвтоКрАЗ», ПАТ «ЗКТ», 

Корпорація «Еталон», Корпорація «Богдан», ТОВ «ВО «КрАСЗ», ПрАТ «Єврокар», 
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ПАТ «ХАЗ «Анто-Рус», ПАТ «Завод «Часівоярські автобуси», ТОВ «Автомобільний 

завод «ВІПОС», ПАТ «Черкаський автобус». У 2014 р. частка ПАТ «ЗАЗ» становила 

45,66%; ПАТ «АвтоКрАЗ» – 4,83%; Корпорація «Богдан» – 7,6%; ТОВ «ВО 

«КрАСЗ» – 26,13%; ПрАТ «Єврокар» – 12,69%; ПАТ «Завод «Часівоярські 

автобуси» – 0,59%; ПАТ «Черкаський автобус» – 1,41% у загальному обсязі 

виробництва автотранспортних засобів в Україні. Три з вище перерахованих 

підприємств на сьогоднішній день не функціонують. 

Продукція автомобілебудування є неоднорідною не лише за своїми 

виробничими характеристиками, але і за значущістю для розвитку економіки та 

суспільства. Вважаємо за доцільне ранжувати продукцію за рівнем соціальної, 

промислової та економічної значущості (табл. 1). 

Таблиця 1 

Показники соціальної, економічної та промислової значущості продукції 

автомобілебудування 
Назва 

коефіцієнту 
Роз’яснення Формула 

Значення для виду 

продукції 

Коефіцієнт 

соціальної 

значущості 

Характеризує здатність продукції 

автомобілебудування задовольняти 

суспільні потреби населення у 

колективних засобах 

транспортування (автобусах, 

спеціальній техніці тощо) 

Розраховується як відношення 

кількості потенційних 

користувачів продукції ( потn ) до 

загальної кількості населення 

країни (N): 
N

n
К пот

зс ..  

 для автобусів 

1  

 для вантажних 

автомобілів 1  

 для легкових 

автомобілів 0  

Коефіцієнт 

промислової 

значущості 

Характеризує рівень перехресного 

використання продукції 

автомобілебудування у 

промисловості 

Визначається як відношення 

кількості споживачів – суміжних 

галузей, які користуються цією 

продукцією (nгал) до загальної 

кількості видів галузей у країні 

(Nз): 
з

гал
зп

N

n
К .

..   

 для автобусів 

0  
 для вантажних 

автомобілів 1  

 для легкових 

автомобілів 0  

Коефіцієнт 

економічної 

значущості 

Характеризує економічну віддачу, 

яка оцінюється обсягом сплачених 

податків, зарплатою зайнятих в 

галузі 

Визначається як відношення 

обсягу економічної віддачі (Ев) 

до загальної кількості населення 

країни (N): 
N

Е
К в

зе ..
 

 для автобусів 

1  
 для вантажних 

автомобілів 1  

 для легкових 

автомобілів 1  

Примітка: розроблено автором 

 

На підставі визначених значень коефіцієнтів значущості розроблено типологію 

продукції автомобілебудування за її значущістю (рис. 2). 
Значущість 

продукції 
Автобуси 

Вантажні автомобілі та 

спецтехніка 

Легкові автомобілі 

Економічна    

Промислова    

Соціальна    

Рис. 2. Матриця типології продукції автомобілебудування за рівнем значущості 
Примітка: побудовано автором 
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Доведено, що планування та регулювання розвитку автомобілебудування в 

Україні доцільно здійснювати на основі  отриманих результатів типології продукції 

за рівнем її значущості. В роботі здійснено оцінку внеску вітчизняних виробників 

автобусів у загальний обсяг виробництва цієї продукції. Скорочення частки 

виробництва автобусів  протягом 2008-2014рр. було характерно для більшості 

підприємств за винятком ПАТ «Завод «Часівоярські автобуси» та  ПАТ «Черкаський 

автобус». Впродовж останніх років суттєво скоротили обсяги виробництва, в 

порівнянні з іншими виробниками, корпорація «Богдан» та ПАТ «ЗКТ» (ЛАЗ) (табл. 2). 

Таблиця 2 

Зміна частки підприємств виробників автобусів у 2008-2014 рр. 

Підприємство 
Частка, % до загального обсягу виробництва 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 ПАТ «ЗАЗ» 5,84 13,96 12,56 8,02 19,92 11,98 3,50 

2 ПАТ «ЗКТ» (ЛАЗ)* 1,09 0,00 3,25 2,59 0,00 0,00 0,00 

3 Корпорація «Богдан» 38,27 45,90 33,36 3,85 13,55 20,01 7,29 

4 Корпорація «Еталон» 37,64 6,22 36,79 45,67 38,39 39,95 33,59 

5 ПАТ «ХАЗ «Анто-Рус» 0,57 1,14 2,41 2,25 0,03 0,00 0,00 

6 ПАТ «Завод «Часівоярські автобуси» 16,59 32,78 11,64 14,90 7,38 12,75 19,25 

7 ПАТ «Черкаський автобус» - - - 22,13 20,87 22,06 36,33 

Всього 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Примітка: розраховано автором за даними Укравтопрому 

 

Аналіз зміни частки підприємств виробників легкових автомобілів свідчить, що 

найвищі рейтингові позиції традиційно стабільно утримує ПАТ «ЗАЗ» (табл. 3). 

Таблиця 3 

Зміна частки підприємств виробників легкових автомобілів  

у 2008-2014 рр. 

Підприємство 
Частка, % до загального обсягу виробництва 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 ПАТ «ЗАЗ» 62,99 66,96 60,41 62,37 59,61 42,08 49,26 

2 Корпорація «Богдан» 8,96 21,91 25,50 20,74 17, 27 13,02 7,71 

3 ТОВ «ВО «КрАСЗ» 6,25 5,69 8,43 6,49 4,56 19,76 28,97 

4 ПрАТ «Єврокар» 8,96 5,43 9,92 11,95 20,89 25,12 14,07 

5 ТОВ «Віпос» 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всього 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Примітка: розраховано автором за даними Укравтопрому 

 

Оцінюючи структуру виробництва вантажних автомобілів в Україні фіксуємо, 

суттєве зростання питомої ваги серед виробників  ПАТ «АвтоКрАЗ»  та  скорочення 

дольової участі усіх  інших виробників (табл. 4). 

Таблиця 4 

Зміна частка підприємств виробників вантажних автомобілів у 2008-2014 рр. 

Підприємство 
Частка, % до загального обсягу виробництва 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 ПАТ «ЗАЗ» 36,33 87,26 53,79 36,10 29,58 33,77 16,41 

2 Корпорація «Богдан» 15,94 0,30 22,86 19,49 27,08 12,84 6,31 

3 ТОВ «ВО «КрАСЗ» 20,00 0,43 - 6,01 3,09 0,00 0,00 

4 Корпорація «Еталон» - - 2,77 6,97 8,56 5,56 0,83 

5 ПАТ «Черкаський автобус» - - 2,13 0,87 3,83 17,59 4,61 

6 ПАТ «АвтоКрАЗ» 27,06 12,01 20,58 30,57 27,85 40,69 71,84 

Всього 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Примітка: розраховано автором за даними Укравтопрому 
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Проведений аналіз тенденцій та особливостей розвитку вітчизняного 

автомобілебудування довів, що для підвищення ефективності функціонування 

автомобілебудівних підприємств необхідно посилити роль держави  в процесі 

регулювання їх розвитку. Державне регулювання автомобілебудування в Україні 

впродовж років незалежності здійснювалось шляхом реалізації державних цільових 

програм, спрямованих на підтримку вітчизняного виробника на внутрішньому та 

зовнішньому ринках, розробки стратегій та концепцій розвитку автомобільної 

промисловості, впровадження заходів політики стимулювання попиту на вітчизняну 

автомобільну продукцію, адаптації інституційного середовища до умов 

функціонування сучасного автомобільному ринку. Однак більшість із 

задекларованих інструментів регулювання не дали бажаних результатів через низьку 

ефективність процесів планування та контролю за реалізацією визначених 

пріоритетів та  прийнятих управлінських рішень.  

Динамічність зовнішнього та внутрішнього середовища сприяють тому, що 

планові показники не завжди співрозмірні із показниками, які отримуються на етапі 

підбиття підсумків реалізації програми. Для подолання цього недоліку доцільно 

здійснювати циклічне таргетування (рис. 3), яке передбачає трансформування 

процесу галузевого планування у замкнутий цикл. 

 

 

Рис. 3. Процес циклічного таргетування розвитку автомобілебудування в Україні 
Примітка: побудовано автором 

 

Процес циклічного таргетування розвитку автомобілебудування в Україні 

складається із чотирьох послідовних етапів:  

– підготовки програми – Кабінет міністрів України ініціює та ухвалює рішення 

про впровадження програми розвитку автомобілебудування задля досягнення 

визначених стратегічних показників;  

– впровадження програми – формування середньо- та короткострокових 

таргетів і доведення умов програм до відома керівників підприємств та інших 

учасників процесу (митних та податкових органів, потенційних інвесторів та ін.); 

Етап 4:                Етап 1: 

Координації       Підготовки 

                             програми 

  

 
Етап 3:               Етап 2: 

Зовнішнього     Впровадження 

зв'язку               програми 

Етап 1*: етап 

коригування 

програми 
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 – зовнішнього зв’язку – збір інформації від підприємств про результати 

виконання таргетів та оцінка ефективності впроваджених програми за кількісними 

та якісними показниками;  

– координації – порівняння фактичних та планових цільових показників 

програми, розрахунок відхилень та визначення причин їх виникнення;  

– коригування програми* – перший етап наступного циклу планування, на 

якому здійснюється зміна або удосконалення методів регулювання та коригування 

показників у коротко- та середньостроковому періодах з врахуванням причин, які 

привели до відхилень у попередньому циклі планування. Після завершення одного 

циклу планування програма виходить на наступний цикл і так аж до завершення 

терміну її дії.  

Оцінювання внутрішнього попиту вітчизняного ринку автотранспортних 

засобів, проведене за допомогою АВС-аналізу, показало, що у сегменті легкових 

автомобілів найбільшим попитом користуються автомобілі класу С та 

позашляховики (SUV). У сегменті вантажних автомобілів найбільшим попитом 

користуються автомобілі малої вантажопідйомності (від 1 до 2 т). В сегменті 

автобусів найбільш затребуваним є клас малих автобусів.  

Оцінювання факторів зовнішнього середовища розвитку автомобілебудування, 

здійснене з використанням PEST-аналізу, довело, що розвитку вітчизняного 

автомобілебудування сприятимуть соціальні (підвищення освіченості населення, 

підвищення інтересу до вітчизняної продукції, збільшення вимог споживачів до 

якості продукції автомобілебудування) та технологічні (створення технологічних 

парків, прискорення трансферу технологій) чинники. Негативний вплив на розвиток 

автомобілебудування спричиняють економічні (підвищення рівня інфляції в країні, 

девальвація національної валюти, зменшення реальних доходів населення, 

скорочення інвестицій в економіку, зниження ВВП) та політичні (нестабільність 

політичного курсу держави, нестабільність уряду, високий рівень бюрократії та 

корупції, воєнні події в країні) чинники. 

Комплексне оцінювання особливостей та проблем розвитку 

автомобілебудування в Україні, здійснене за допомогою SWOT-аналізу, показало, 

що основними чинниками, які становлять загрозу для розвитку 

автомобілебудування, є зростання виробництва автотранспортних засобів в країнах-

конкурентах, вихід на ринок країн з дешевою сировиною та робочою силою, 

зменшення обсягу автотранспортних перевезень через ріст цін на нафтопродукти та 

бензин, зниження рівня доходів споживачів. До основних можливостей вітчизняного 

автомобілебудування варто віднести: високий попит на внутрішньому та 

зовнішньому ринку; залучення світових лідерів машинобудування до процесів 

спільного виробництва; доступність технологічної модернізації виробництва; 

митно-тарифні бар’єри для ввезення імпортних автотранспортних засобів; спільні 

програми споживчого кредитування підприємств галузі і банків. Сильними 

сторонами (конкурентними перевагами) автомобілебудування є високий досвід та 

кваліфікація працівників при порівняно невисоких витратах на оплату праці, 

широкий асортимент продукції, невисока ціна обслуговування автотранспортних 

засобів, наявність розвинутої виробничої та сервісної інфраструктури. До слабких 

сторін відносимо: невисоку якість продукції, нестабільну державну підтримку 
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вітчизняних виробників, недостатній  обсяг іноземних інвестицій, залежність від 

імпортних запчастин. 

У третьому розділі «Удосконалення системи регулювання розвитку 

автомобілебудування в Україні» досліджено особливості регулювання розвитку 

автомобілебудування в Україні, обґрунтовано можливість впровадження механізму 

державно-приватного партнерства, запропоновано заходи щодо розширення сфери 

застосування непрямих методів регулювання. 

У роботі доведено несистемність державного регулювання розвитку 

автомобілебудування в Україні, що проявляється у відсутності узгодженості дій 

регуляторів у часовому аспекті, та нерозвинутість зворотного зв’язку між 

суб’єктами регулювання. Запропоновано застосування фінансового інжинірингу як 

інструменту регулювання розвитку автомобілебудування, що дозволить сформувати 

цільові грошові потоки для забезпечення довгострокового інвестування в умовах 

задоволення інтересів держави та автомобілебудівних підприємств (рис. 4). 

Встановлено, що банківський фінансовий інжиніринг забезпечить інвестиційну 

основу співпраці банків та автомобілебудівних підприємств. Завданням держави є 

створення відповідної нормативно-правової бази для налагодження цих процесів. 

 

 
Рис. 4. Порядок застосування фінансового інжинірингу в автомобілебудуванні 

Примітка: побудовано автором 

 

Обґрунтовано, що бюджетно-податкові інструменти фінансового інжинірингу 

доцільно застосовувати як додатковий стимул для підприємств галузі, шляхом 

дотування тих підприємств, які підвищуватимуть ефективність економічно-

господарської діяльності. За рахунок цього вітчизняні виробники автотранспортних 

засобів здобудуть переваги у вигляді інвестицій та зниження податкових ставок, а 

держава отримає збільшення виробництва продукції, створення нових робочих 

місць та податкових надходжень.  

Аналіз причинно-наслідкових зв’язків процесу  регулювання показав 

доцільність застосування механізму державно-приватного партнерства задля 

активізації розвитку автомобілебудування в Україні. Це передбачає залучення у 

процес регулювання саморегулівних організацій, які є представниками інтересів 

виробників, здатні максимально швидко реагувати на зміни внутрішнього та 
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зовнішнього середовища і забезпечити  зворотній зв’язок між виробниками і 

державними органами влади.  

Проведені дослідження дали змогу запропонувати порядок застосування 

методів державного планування та регулювання відповідно до кожного з видів 

продукції автомобілебудування за рівнем їх значущості (рис.5). 

 

 
Рис. 5. Порядок застосування інструментів регулювання розвитку 

автомобілебудування в Україні 
Примітка: побудовано автором 

 

Система суб’єктів-регуляторів розвитку автомобілебудування в Україні, 

сформована за принципом максимального координування інтересів суб’єктів галузі, 

представлена на рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Система суб’єктів-регуляторів розвитку автомобілебудування в Україні 

Примітка: побудовано автором 

 

Визначено доцільність збільшення регулюючого впливу органів місцевого 

самоврядування на розвиток автомобілебудівних підприємств, які розташовані в 

межах певного регіону, за рахунок переданих на місцевий рівень податків. Це 

сприятиме формуванню автомобілебудівних кластерів у тих областях, де вже 

дислоковано основне виробництво автотранспортних засобів. Реальним заходом, 

який популяризував би такий вид державно-приватного партнерства, є можливість 

органів місцевого самоврядування надавати підприємствам податкову знижку із 
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податку на прибуток. Методи регулювання, які застосовувалися державою в 

процесі регулювання розвитку автомобілебудування, можна об’єднати у дві групи: 

мито на імпортну продукцію та податкові пільги.  

Отримані внаслідок проведених досліджень моделі залежності обсягів 

виробництва продукції від застосування тарифних методів регулювання та 

податкових пільг мають наступний вигляд: 

Для легкових автомобілів: 

1Y  = - 495664+ 1757,4* 1X +1142,85* 2X +528,99* 3X                         (1) 

Коефіцієнт кореляції 1r = 0,97; коефіцієнт детермінації 2

1R  = 0,94. Дану модель 

перевірено за допомогою критерію Фішера, розрахункове значення якого становить 

71,28, що більше за табличне значення критерію Фішера 4,35.  

Для вантажних автомобілів:  

2Y = -1678,88 + 214,39* 1X +21,59* 2X +2,47* 3X                                  (2) 

Коефіцієнт кореляції 2r = 0,98; коефіцієнт детермінації 2

2R  = 0,97. Дану модель 

перевірено за допомогою критерію Фішера, розрахункове значення якого становить 

10,95, що більше за табличне значення критерію Фішера 4,35.  

Для автобусів:  

3Y = -14838,4+110,02* 1X +28,51* 2X +15,79* 3X                                   (3) 

Коефіцієнт кореляції 3r = 0,97; коефіцієнт детермінації 2

3R  = 0,94. Дану модель 

перевірено за допомогою критерію Фішера, розрахункове значення якого становить 

45,76, що більше за табличне значення критерію Фішера 4,35.  

Для формул 1-3: 1Y  – обсяг виробництва легкових автомобілів, од.; 2Y  – обсяг 

виробництва вантажних автомобілів, од.; 3Y  – обсяг виробництва автобусів, од.; 1X  – 

ставка ввізного мита на продукцію автомобілебудування та ставка утилізаційного 

збору у відповідних роках, %; 2X  – податкові пільги надані підприємствам, млн. 

грн; 3X  – обсяг інвестицій у галузь, млн. грн. 

Встановлено, що найбільший вплив на обсяг виробництва легкових автомобілів 

в Україні мають тарифні методи регулювання імпорту легкових автомобілів ( 1X ). 

Досить високим є також значення коефіцієнта при цій факторній ознаці, що означає 

великий вплив залучення інвестицій у виробництво цього виду продукції. Тому 

найдієвішим методом регулювання розвитку цього сегменту є забезпечення 

інвестиційної привабливості відповідних підприємств шляхом створення державою 

сприятливих умов для інвесторів.  

На виробництво вантажних автомобілів значний вплив мають тарифні 

інструменти ( 1X ). Відносно невеликий коефіцієнт при факторній ознаці 3X  у 

функції 2Y  свідчить про невисоку ефективність такого методу регулювання як 

залучення інвестицій. Це пояснюється тим, що вантажні автомобілі є продукцією 

подвійного призначення, яка використовуються як у промисловості, так й у 

військовій та соціальній сфері. Оскільки, виробництво вантажних автомобілів 

найменш з усіх видів продукції залежне від обсягів інвестицій,  то для забезпечення 

зростання обсягів її виробництва необхідною є цільова підтримка держави.  
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На обсяги виробництва автобусів ( 3Y ) значний вплив мають обсяги інвестицій 

та державна підтримка, що характеризується високими значеннями коефіцієнтів  

при всіх факторних ознаках.  

На основі розрахованих моделей, встановлено, що у випадку прийняття 

державою рішення про невтручання у процес розвитку вітчизняного 

автомобілебудування, обсяги виробництва автомобілебудівної промисловості 

будуть знижуватися і більшість автомобілевиробників може взагалі призупинити 

виробництво. Відповідно до здійснених прогнозів без державної підтримки 

виробництво легкових автотранспортних засобів може призупинитись у 2019 році, 

виробництво автобусів – у 2020 році, а виробництво вантажних автомобілів, яке  є 

найменш залежним від регулюючого впливу держави зазнає значного спаду.   

Оцінювання доцільності державного регулювання розвитку 

автомобілебудування, здійснене на основі методу теорії ігор, доводить, що активне 

регулювання є вигідним як для держави, так і для автомобілебудівних підприємств. 

Визначено, що така гра буде некооперативною грою двох учасників (N=2) – 

підприємства та держави. Учасник «Підприємство» включатиме підприємства 

різних форм власності, які є виробниками автотранспортних засобів. Учасник 

«Держава» включатиме всі рівні органів державного регулювання розвитку 

автомобілебудування в Україні. Вибір найоптимальнішої стратегії поведінки 

кожного суб’єкта гри ґрунтується на аналізі вигод та втрат в процесі прийняття 

рішень. Згідно проведених підрахунків встановлено, що державі вигідно регулювати 

розвиток автомобілебудування в Україні, виграш такої стратегії складе +3, а 

підприємству вигідно збільшувати обсяги виробництва - така стратегія матиме 

виграш +2. 

 

ВИСНОВКИ  

 

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано 

нове вирішення науково-практичного завдання щодо формування теоретичної та 

методико-прикладної бази планування та регулювання розвитку 

автомобілебудування в Україні. Результати виконаного дослідження дають 

можливість сформувати такі висновки:  

1. Результати проведеного дослідження свідчать про неефективність 

існуючих інструментів державного регулювання розвитку автомобілебудування в 

Україні. Ефективна система регулювання повинна ґрунтуватися на відповідному 

розподілі продукції за рівнем значущості. Характеризуючи соціальну значущість 

продукції як значимість для населення, а промислову значимість продукції як 

значимість для суб’єктів господарсько-економічної діяльності зроблено висновок, 

що автобуси, спеціальна техніка, вантажні автомобілі є продукцією соціально 

значущою, а отже їх виробництво потребує максимальної підтримки держави. 

Вантажні автомобілі є одночасно соціально значущою продукцією (пов’язано з 

можливістю їх використання за військовим призначенням) та промислово 

значущою продукцією. Легкові автомобілі віднесено до економічно значущого  

виду продукції, що підтверджує високий рівень інвестиційної привабливості його 

виробництва. Відзначимо, що регулюючий вплив держави на розвиток виробництва 
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легкових автомобілів має концентруватись на створенні сприятливого 

інвестиційного клімату в країні. 

2. Планування розвитку автомобілебудування здійснюється з використанням 

різних його типів, які варто групувати за ознаками терміновості вирішуваних цілей 

та обов’язковості виконання показників плану. Плани залежно від обов’язковості 

виконання показників доцільно диференціювати за такими ознаками: вид 

економічної системи, важелі впливу, система показників та результат діяльності. 

Запропонована типологія вирішує проблему комплексності та адаптивності 

планування, а також полегшує вибір методів та підходів до здійснення планування 

залежно від поставлених мети, цілей та прийнятних способів їх досягнення.  

3. Для удосконалення системи планування доцільно реалізувати підхід, який 

ґрунтується на засадах таргетування та передбачає формування проміжних 

цільових показників розвитку (таргетів). Горизонт таргету встановлюється на 

основі оцінювання перспектив і можливостей розвитку галузі шляхом спільних 

узгодженостей державних регуляторів та автомобілевиробників та підлягає 

публічному оприлюдненню. Оптимальним часовим лагом таргету є однорічний 

період, по завершені якого оцінюється рівень досягнення результату та, за 

необхідності, коректуються цільові показники на основі виявлених причин 

відхилення. Застосування запропонованого підходу перетворює планування у 

циклічний процес із високою адаптивною здатністю. Реалізацію процесу 

планування доцільно здійснювати у чотири етапи: підготовки програми; 

впровадження програми; налагодження зовнішнього зв’язку; координації. 

4. Розвиток автомобілебудування в Україні, незважаючи на розгалуженість 

системи органів державного регулювання, є неможливим без залучення до процесу 

регулювання саморегулівних організацій та автомобілебудівних підприємств. 

Діяльність самоврядних організацій з одного боку, забезпечить значну економію 

державних коштів, адже саме вони володіють оперативною інформацією щодо 

розвитку вітчизняного автомобілебудування, і з іншого – сприятиме посиленню 

взаємозв’язків між різними виробниками автомобілебудівної продукції та 

прийняттю спільних управлінських рішень. Автомобілевиробники повинні  

активізувати діяльність  щодо контролю за дотриманням міжнародних стандартів, 

залучення  до співпраці іноземних автомобілебудівних підприємств, застосовуючи 

набутий у процесі співпраці досвід задля удосконалення виробництва 

автомобільних засобів та управління цим процесом.  

5. Запропоновано застосування банківського інжинірингу як інструменту 

регулювання розвитку автомобілебудування, що дозволить сформувати цільові 

грошові потоки для забезпечення довгострокового інвестування в умовах 

задоволення інтересів держави та автомобілебудівних підприємств. Головним 

завданням держави є створення умов для застосування банківського інжинірингу в 

сфері автомобілебудування: створення нормативно-правової, інформаційної та 

стимулюючої бази. Окрім банківського інжинірингу необхідним є застосування 

державного замовлення на виробництво тих видів продукції, які відповідають 

поточним державним потребам. 

6. Оскільки здійснити аналіз всіх можливих вигод та витрат процесу 

регулювання неможливо, адже його результати є не лише економічними, але й 
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соціальними та політичними, і відповідно оцінюються не лише кількісними, але й 

якісними параметрами, то для оцінки цього процесі  доцільно застосувати теорію 

ігор. Оцінювання доцільності регулювання державою розвитку 

автомобілебудування в Україні здійснене на основі порівняння отриманих вигод та 

витрат свідчить про те, що рішення про регулювання розвитку 

автомобілебудування в Україні загалом вигідним для держави та 

автомобілебудівних підприємств.  
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У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та запропоновано 

вирішення наукового завдання, пов’язаного з удосконаленням процесів  планування 

та регулювання розвитку автомобілебудування в Україні. Окреслено основні 
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підходи до визначення ролі держави в регулюванні розвитку окремих видів 

економічної діяльності. Досліджено та розвинуто механізм та типологію 

макроекономічного планування. Розкрито сутність понять економічної, промислової 

та секторальної політики. Запропоновано підхід до регулювання розвитку 

автомобілебудування на основі диверсифікації підходів до кожного окремого виду 

продукції, з урахуванням його економічної, соціальної та промислової значущості. 

Проаналізовано сучасний стан автомобілебудування в Україні та досвід 

розвитку світової автомобільної індустрії. Розроблено циклічну модель 

макроекономічного планування розвитку автомобілебудування на основі 

таргетування показників. Удосконалено систему суб’єктів регулювання розвитку 

автомобілебудування в Україні шляхом залучення до процесу регулювання 

саморегулівних організацій та місцевих органів державного управління.  

Розширено набір інструментів регулювання розвитку автомобілебудування на 

основі застосування банківського та бюджетно-податкового видів фінансового 

інжинірингу. Доведено ефективність планування та регулювання розвитку 

автомобілебудування в Україні на основі диверсифікації підходів щодо значимості 

кожного з видів продукції автомобілебудування.  

Ключові слова: автомобілебудування, легкові автомобілі, вантажні автомобілі, 

автобуси, розвиток галузі, державна підтримка, таргетування, циклічне планування, 

державно-приватне партнерство. 

 

АННОТАЦИЯ 

Семирак О.С. Планирования и регулирования развития автомобилестроения в 

Украине. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.03 – экономика и управление национальным хозяйством. – 

Мукачевский государственный университет Министерства образования и науки 

Украины, Мукачево, 2016. 

 В диссертационной работе приведены теоретическое обобщение и предложено 

решение научной задачи по совершенствованию процессов планирования и 

регулирования развития автомобилестроения в Украине. Определены основные 

подходы к определению роли государства в регулировании развития отдельных 

видов экономической деятельности.  

Предложено типологию макроэкономического планирования, которую 

дополнено группировкой типов планировки по признакам срочности решаемых 

целей и обязательности выполнения показателей плана. Раскрыта сущность понятий 

экономической, промышленной и секторальной политики. Предложен подход к 

регулированию развития автомобилестроения на основе диверсификации подходов 

к каждому отдельному виду продукции, с учетом экономической, социальной и 

промышленной значимости.  

Доказана эффективность планирования и регулирования развития 

автомобилестроения в Украине на основе диверсификации подходов к значимости 

каждого из видов продукции автомобилестроения. Проанализировано современное 

состояние автомобилестроения в Украине. Осуществлено оценку макросреды в 
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разрезе составляющих SWOT-анализа. Проведен анализ опыта развития мировой 

автомобильной индустрии.  

Разработано циклическую модель макроэкономического планирования развития 

автомобилестроения на основе таргетирования показателей. Процесс циклического 

таргетирования развития автомобилестроения предложено осуществлять путем 

последовательной реализации четырех этапов: подготовки программы; внедрение 

программы; налаживание внешней связи; координации.  

Подано предложения усовершенствования системы субъектов регулирования 

развития автомобилестроения в Украине путем привлечения к процессу 

регулирования саморегулируемых организаций и местных органов 

государственного управления. 

Предложен набор инструментов регулирования развития автомобилестроения 

на основе применения банковского и бюджетно-налогового видов финансового 

инжиниринга. Представлено порядок использования банковского финансового 

инжиниринга в автомобилестроении. На основе разработанных регрессионных 

моделей определены факторы, которые имеют наибольшее влияние на объем 

производства основных видов продукции отечественного автомобилестроения и 

оценены перспективы развития их производства. С помощью метода теории игр 

оценено целесообразность государственного регулирования и получены выводы об 

выгодности активизации государственной поддержки для государства и 

предприятий.  

Ключевые слова: автомобилестроение, легковые автомобили, грузовые 

автомобили, автобусы, развитие отрасли, государственная поддержка, 

таргетирование, адаптивное планирование, государственно-частное партнерство. 

 

ABSTRACT 

Semyrak O. S. Planning and regulation of development of automotive sector in 

Ukraine. – Manuscript. 

Dissertation for the candidate degree in economics by specialty 08.00.03 – economics 

and management of national hearth. – Mukachevo State University of Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Mukachevo, 2016. 

Relevance of thesis is a need for more research in the field of planning and 

automotive regulation in Ukraine. The object of the study appears in the processes of 

planning and regulation of development of the domestic automotive industry. The subject 

of research are theoretical, methodological and applied bases of planning and regulation of 

automotive development in Ukraine.First section, "Theoretical Foundations of Planning 

and Management of the automotive industry in Ukraine" is determined for the nature and 

task of state planning and regulation of the sector, their basic shapes and forms. Reveals 

the conceptual principles of the public sector planning and management.  

The mechanism of targeting performance in the industry during its development is 

proposed. The state and the main trends of the automotive industry in Ukraine are 

analyzed. In the second section, "Planning the development of automobile industry in 

Ukraine" features of the development planning process of automotive in Ukraine are 

determined, organizational and economic form of automotive development planning in 



 20 

Ukraine is developed and improved, such form  is built on the targeting and cyclic 

planning model.In the third section  

"Adjustment of the automotive industry in Ukraine" evaluating the effectiveness of 

regulation of automotive industry development is implemented, a mechanism of public-

private partnership of automotive development in Ukraine is developed, evaluation of the 

feasibility of the state of automotive development regulation in Ukraine is conducted, 

innovative management tools, such as fiscal and tax engineering and banking financial 

engineering.proposed to use in the process of regulation of the industry development. 

Keywords: automotive industry, passenger cars, trucks, busses, development of 

industry, state support, targeting, adaptive planning, state and private collaboration. 


