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ВСТУП 

 

 

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. Карачина, 

Н. Г. Георгіаді, Гудзя П.В. та ін. 
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Вагомий внесок у дослідження проблем та перспектив, практичним 

аспектам впливу зовнішнього та внутрішнього середовища розвитку 

автомобілебудування в Україні, 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 потоками в умовах 

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

впровадження від 11.12.2015р.), в межах якої розроблено теоретичні 

положення збалансування 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;  
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 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, 
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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. 

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 
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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 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 
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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 
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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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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ ТА 

РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

1.1. Механізм державного регулювання розвитку галузей 

економіки 

Кризові явища останніх років, які автоматичні важелі ринкової 

економіки не здатні подолати, ставлять перед наукою завдання пошуку місця 

держави у регулюванні економіки та забезпеченні її стабільного розвитку. 

Регулювання економіки – це розподіл природних, матеріальних, фінансових, 

інтелектуальних та інших ресурсів відповідно до потреб суспільства, яке 

проводиться шляхом поєднання двох взаємодоповнюючих та взаємодіючих 

механізмів: ринкової економіки та державного регулювання [146, с.18-19].  

Проблема ролі та місця держави в економіці країни була предметом 

дискусій вчених багатьох шкіл економічної теорії від моменту виділення 

економічної науки в окрему галузь знань, до сьогодні. Стабільний 

економічний розвиток країни не можливий без формування ефективного 

економічного регулювання та вироблення оптимальних урядових рішень. 

Сучасний етап розвитку економіки сприяє створенню нових, актуальних 

сьогоденню підходів до формування ефективного державного регулювання. 

Загальна теорія ринкового саморегулювання вперше була розроблена А. 

Смітом. У його праці «Дослідження про природу та причини багатства 

народів» (1776 р.) вчений вперше описав  поняття раціональної поведінки 

індивіда в умовах економічної свободи. Державне регулювання вчений 

вважав прийнятним у трьох аспектах : забезпечення військової безпеки 

суспільства; забезпечення правосуддя та утримання суспільно корисних 

установ [124]. В подальшому вчення  А. Сміта стало основою для теорії 

неокласиків, які вважають, що незважаючи на неідеальність стихійного 

ринкового саморегулювання, воно є все ж таки ефективнішим за будь-яке 

державне втручання в економіку, та сучасної радикальної ліберальної теорії  
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Ротбарда  Мюррея, який обґрунтував непотрібність такого інституту як 

«держава» взагалі, доручивши всі «державні функції» А. Сміта суб’єктам 

ринку, які будуть їх виконувати на ринкових засадах. Ринковий механізм 

регулювання економіки передбачає, що складні за своєю структурою 

взаємозалежні ринки товарів та послуг через покладену на них систему 

цінових сигналів направляють ресурси в найбільш ефективні сфери їх 

використання. Тиск конкуренції спонукає виробників до впровадження 

інновацій, зниження витрат, підвищення якості і розширенню асортименту. 

Таке саморегулювання, яке є характерним для ринкової економіки дозволяє 

національній економіці самоналаштовуватися, забезпечуючи НТП та 

економічне зростання. 

Проте, на початку ХХ ст. ринковий механізм перестав забезпечувати 

ефективне функціонування економіки. Безробіття та економічний спад, які 

виникли через ряд недоліків ринкового саморегулювання: поява природних 

монополій на ринку, неефективна конкуренція, нераціональне використання 

природних ресурсів, зовнішні ефекти, неналежне забезпечення інформацією 

[10, с.32; 12, с.127; 19, с.10] – не могли бути подоланими автоматичними 

механізмами. Така ситуація об’єктивно зумовила появу теорії необхідності 

державного втручання у функціонування економіки, яка була сформована 

Дж. М. Кейнсом [126,с.14-15]. З цього моменту між економістами ведеться 

активна дискусія щодо обсягів та напрямків державного регулювання в 

економічних процесах, а визначення ролі та місця держави в економіці стало 

обов’язковим предметом дослідження вчених усіх відомих економічних 

напрямків. 

 Усі школи економічної теорії за визначенням місця та ролі держави в 

економіці можна класифікувати на дві групи: позитивний напрямок або 

«ліберальний» - це прихильники максимального ринкового регулювання, 

сюди відносять класичну школу А.Сміта, сучасних радикальних лібералів, 

фізіократів,  прихильників монетаризму, теорії «раціональних очікувань», 

теорії «економіки пропозиції», ордолібералів; та  «дирижиський» - це 
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прихильники активного втручання держави в економічні процеси, до яких 

відносять науковий соціалізм К.Маркса, кейнсіанство та протекціонізм 

[146,c.8-9]. Провівши аналіз поглядів вчених різних економічних шкіл на 

роль держави в економічному регулюванні, можемо запропонувати їх 

систематизацію, яку наведено в таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1 

Групування економічних напрямків за поглядами на роль держави в 

економіці 

Назва напрямку Роль держави в економічному регулюванні 

Дирижиський науковий 

соціалізм 

економічне зростання на основі суспільної 

власності, відсутності конкуренції та впливу 

держави на економічні процеси за допомогою 

плану 

кейнсіанство держава повинна регулювати не тільки 

виробництво, але й зайнятість  та доходи 

населення 

протекціонізм захист державою внутрішніх ринків від 

іноземної конкуренції через систему обмежень 

Ліберальний класична школа  державне регулювання прийнятне лише у трьох 

аспектах : забезпечення військової безпеки 

суспільства; забезпечення правосуддя та 

утримання суспільно корисних установ 

сучасні 

радикальні 

ліберали 

непотрібність такого інституту як «держава» 

взагалі, всі «державні функції» виконуються 

суб’єктами ринку на ринкових засадах  

фізіократія державна розробка галузевих приорітетів та 

підтримка цих галузей відповідними 

інструментами державного регулювання 

монетаризм  державне регулювання грошової маси в обігу 

відповідно до величини зростання ВВП.  

теорія 

«раціональних 

очікувань»  

фінансова та адміністративна підтримка 

державою підприємницької діяльності, 

прогнозування та програмування економічних 

процесів та регулювання в сфері грошових, 

фінансових і кредитних відносин 

теорія 

«економіки 

пропозиції»  

регулювання державою сфери інвестицій у 

приватний бізнес за допомогою податків 

ордолібералізм  підтримка економічного устрою державою, а 

також забезпечення економічного зростання 

інструментами державного регулювання  - 

соціальними видатками та податками 

* Джерело: сформовано автором на основі [10,с.13-23; 146,с. 7-18]. 
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П. Семюельсон висунувши ідею «неокласичного синтезу», вважав, що 

якщо не проводиться відповідна державна політика, то індустріальна система 

не може гарантувати достатнього рівня інвестицій для забезпечення 

стабільності, не породжуючи безробіття та інфляції [123]. Тобто, 

прихильники «неокласного синтезу» підтримували ідею регулювання 

державою економіки не тільки в умовах економічної кризи, але і в умовах 

піднесення. 

Проведений аналіз дозволяє нам зробити висновок, що фактично 

кардинально різними за своїми положеннями є лише «ліберальний» напрямок 

(класична школа А.Сміта, яка не визнавала присутності держави в економіці 

взагалі, їхні послідовники, представники сучасної радикальної ліберальної 

теорії М.Ротбарда) та «дирижисти» в теорії наукового соціалізму К.Маркса 

[146,с.15]. Дана теорія передбачала економічне зростання на суспільній 

власності, вплив держави на економічні процеси за допомогою плану та 

відсутність конкуренції. Всі інші школи існують на межі між ними. Тобто, 

навіть пропагуючи максимальне невтручання держави в економіку, кожна з 

існуючих теорій схиляється до необхідності застосування того чи іншого 

інструменту державного регулювання. 

У сучасній ринковій економіці держава виступає так званим центром, що 

регулює формування ринкового середовища та забезпечує економічний  

розвиток, і втручається в ринковий механізм лише для підтримки 

макроекономічної рівноваги та забезпечення роботи конкуренції, або для 

контролю за тими ринками, де є неможливими умови вільної конкуренції. 

Це положення і є основою сучасної теорії функціональних економічних 

систем (ФЕС) або нової теорія стабільного економічного розвитку. 

Функціональні економічні системи визначаються В. Андріановим, як складна 

за структурою сукупність сучасних механізмів регулювання економіки, що 

складається з підсистем, які координують економічну ситуацію на принципах 

поєднання об’єктивних основ розвитку економіки та продуманої планомірної 

політики [8].  
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Такі системи забезпечують рівновагу макроекономічних параметрів, 

таких як: рівень цін, збалансованість державного бюджету, державний борг, 

рівень безробіття, частка іноземних товарів на ринку, рівень бідності, в межах 

їх норми. ФЕС складається з економічних організацій, законодавчих 

державних органів, аналітичних та інформаційних центрів, об’єднання 

товаровиробників, недержавних громадських об’єднань, приватних 

комерційних структур та ін, причому часто та чи інша організація може бути 

складовою різних функціонально економічних систем. Всі поточні показники 

та індикатори  фіксуються – відбувається моніторинг параметрів у режимі 

реального часу, і порівнюються із попередніми, оптимальними та 

критичними даними. На основі даних експертних систем автоматично 

повинні включатися механізми саморегуляції, які б повертали початково 

задані параметри [8]. 

Ринковий механізм має ряд недоліків, які власне і змусили науку 

переглянути погляди на державне регулювання економіки: 

1) неможливість подолати такі негативні явища, як неповна зайнятість 

населення, монополізм, нестабільність рівня цін, несправедлий розподіл 

доходів; 

2) наявність сфер, де ринкові механізми або спрацьовують із запізненням 

або не працюють взагалі; 

3) наявність економічних проблем соціального та політичного характеру, 

які неможливо вирішити без державного втручання [62, с.18]. 

Ми вважаємо, що в сучасних умовах світової глобалізації доцільно 

вказати також на те, що часто певний ринок, якщо він є відкритим в сучасній 

системі глобальної економіки не здатний забезпечити 

конкурентоспроможність продукції на світовому рівні.  

В Україні, у перші роки незалежності, вітчизняні економісти проводили 

реформи, різко відмовляючись від принципів командно-адміністративної 

системи господарювання. Вважалося, що ринок не потребує державного 



 15 

регулювання, а ринковий механізм є самодостатнім і  втручання держави не 

може забезпечити жодних ефективних покращень у його діяльності .  

Без будь-якого контролю з боку держави здійснювалася валютна та 

зовнішньоекономічна діяльність. Одночасний розрив планової 

взаємопов’язаності економічних суб’єктів та несформованість ринкових 

механізмів призвели до хаотичного розвитку економіки. Наслідками такої 

політики стала технологічна, соціальна та кадрова деградація [10, с.6-8]. За 

таких умов сформувалась думку щодо необхідності  створення в Україні 

ефективного державного регулювання економіки.  

Сучасні економісти визначають поняття державного регулювання 

економіки по-різному. Державне регулювання економіки – це система 

державних заходів, спрямованих на забезпечення нормального процесу 

суспільного відтворення, сприятливих умов для функціонування економіки 

країни [68, c.379]. М.Корецький визначає ДРЕ як систему заходів, засобів, 

стимулів та методів регулювання за допомогою яких державою регулюються 

економічні процеси, реалізуються соціальні функції держави [48]. С.В. 

Мочерний визначає державне регулювання економіки, як систему державних 

заходів, спрямованих на забезпечення нормального процесу суспільного 

відтворення, сприятливих умов для функціонування народного господарства 

[68, c.29].  

А. Г. Загородній визначає державне регулювання економіки як 

сукупність форм і методів цілеспрямованого впливу держави на економічну 

діяльність суб’єктів ринку, з метою її впорядкування та підвищення 

результативності [30, с.480].  

Тобто, з однієї сторони державне регулювання економіки визначається 

як сукупність дій держави направлена на досягнення певних соціально-

економічних цілей. З іншої сторони, регулювання економіки державою 

розглядається як цілеспрямований вплив держави на суб’єктів ринку задля 

вирішення існуючих проблем розвитку економіки чи галузі.  
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Спільним у наведених визначеннях є те, що державне регулювання 

розглядається як цілеспрямований вплив держави на певні сфери економіки у 

яких є проблеми, які не вирішуються автоматично, або потребують 

невідкладного вирішення [126, с.18-19]. Отже, макроекономічна сутність 

державного регулювання полягає у раціональному поєднанні з одного боку 

некомерційних цілей, соціальної орієнтації, часом директивної підтримки 

підприємств, безпосередньому стимулюванні певної галузі, а з іншої сторони 

обов’язкової орієнтація на ринкові закони та принципи. 

Метою державного регулювання економіки є створення такої 

господарської системи, яка б дозволила найефективніше використовувати 

наявні ресурси задля забезпечення сприятливих соціально-економічних умов 

та стабільного розвитку національної економіки. Мета державного 

регулювання економіки реалізується через досягнення цілей державного 

регулювання.  

Серед головних цілей державного регулювання економіки вчені 

економісти визначають:  

- забезпечення стабільного розвитку економіки; 

- забезпечення раціонального використання ресурсів; 

- забезпечення повної зайнятості населення; 

- підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів та послуг на 

внутрішньому та зовнішньому ринках; 

- зменшення негативного впливу глобальних змін на економіку [12, с.12-

13]. 

Зрозуміло, що регулювання всієї економіки в цілому є затратним та 

малоефективним, а отже недоцільним. Тому держава здійснює регулювання 

певних об’єктів: сфер економіки, галузей та окремих регіонів [28, с. 24-25]. 

Перш за все такому регулюванню піддаються пріоритетні галузі 

національного господарства. Пріоритетні галузі економіки – це галузі, 

спрямовані на забезпечення потреб суспільства у високотехнологічній 

конкурентоспроможній екологічно чистій продукції, високоякісних послугах, 



 17 

які реалізують державну політику щодо розвитку виробничого та експортного 

потенціалу, створення нових робочих місць [42]. 

Власне, державне регулювання пріоритетних галузей економіки або 

галузеве регулювання є загальносвітовою практикою. В ЄС, США, Японії до 

пріоритетних галузей віднесено сільське господарство та чорну металургію, в 

яких здійснюється активна державна підтримка. В Італії до таких віднесено 

суднобудування та електротехніку, у Великобританії виробництво вугільної 

та ядерної енергії [47].  

В Україні визначення пріоритетних видів економічної діяльності 

декларується різними нормативно-правовими актами, як то: Законами 

України, Постановами Кабінету Міністрів, розпорядженнями міністерств та 

деяких державних регуляторів. Дія більшості цих документів має 

довгостроковий період. Зокрема, періодом дії Закону України «Про 

стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з 

метою створення нових робочих місць» є 2013-2032 рр. [103]. Значна 

тривалість періоду дії Закону дає підстави констатувати наявність деякого 

стабільного законодавчого поля формування системи пріоритетності 

галузевого розвитку економіки України. 

Визначення пріоритетних галузей економіки – досить складне завдання, 

оскільки ґрунтується на оцінюванні ряду статичних, динамічних та 

прогнозних показників розвитку як окремого виду економічної діяльності, 

так й економіки в цілому. Важливо визначити за якими критеріями та чи інша 

галузь відноситься до пріоритетних в економіці. Ю. М. Уманців, О. І. 

Міняйло, В. І. Косик відносять до таких критеріїв: потенційний попит на 

внутрішньому ринку, експортний потенціал галузі, участь у соціально-

економічному розвитку галузі, мінімізація залежності економіки від імпорту, 

сприятливий економічний побічний ефект [137]. Крім того, при оцінці 

галузевої пріоритетності особливого значення надають аналізу окремих 

факторів, зокрема наявності міжгалузевого характеру технологій, 

експортомісткості, інноваційного потенціалу тощо [127].  
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Т. В. Табакова визначає такі критерії, за якими в Україні встановлюється 

пріоритетність галузі: підвищення конкурентоспроможності економіки 

країни, підтримка національного виробника та, відповідно, проведення 

політики імпортозаміщення, підтримка стратегічних сфер економіки, 

збереження та модернізація існуючих, створення нових робочих місць, 

розвиток високотехнологічних перспективних секторів. Проте, зважаючи на 

те, що обсяг видатків державою на розвиток видів економічної діяльності 

зростає, це не забезпечує розвитку економіку в цілому. Вчена, досліджуючи 

пріоритетні галузі, говорить про те, що «…сучасний стан пріоритетних 

галузей економіки України характеризується невисоким рівнем розвитку 

внаслідок: а) відставання України від розвинених країн за рівнем науково-

технічного прогресу, передових технологій та обладнань; б) нестачі 

інвестицій для впровадження інновацій у виробництво; в) розриву сталих 

економічних і технологічних зв’язків між різними галузями; г) зниження 

купівельної спроможності населення». Визначаючи головні критерії 

пріоритетності для підтримки галузі вчена визначає їх виробничі та 

інноваційні показники. В той же час, як інвестиційно привабливі, прибуткові 

та економічно ефективні галузі доцільніше розвивати за рахунок залучення 

приватних інвестицій. На даний час підтримка галузей на державному рівні 

обмежена, і бюджетні кошти здебільшого використовуються на забезпечення 

поточних потреб. Для збільшення ефекту у плані розвитку пріоритетних 

галузей держава повинна окрім встановлення на державному рівні 

недоторканності та неперервності фінансування конкретних бюджетних 

програм розвитку пріоритетних галузей, удосконалити планування розвитку 

галузей, та підвищити контроль за використанням бюджетних коштів, а 

також оцінкою ефективності процесу регулювання [131]. С.А. Квак також, 

наголошує, що пріоритетними є такі галузі, що відносяться до 

високотехнологічних секторів промисловості [42].  

Отже, робимо висновок, що розвиток високотехнологічних галузей може 

стати основою для відновлення всієї економіки, також зможе забезпечити як 
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приріст валового внутрішнього продукту, так і фінансові можливості 

бюджету для стимулювання розвитку у суміжних галузях економіки. 

Традиційно вважається, що менш економічно розвинені країни розвивають 

сфери інтенсивного видобутку та продажів природних ресурсів. Р. Ауті було 

введено спеціальний термін «прокляття ресурсів», який описував ситуацію, 

коли забезпеченість природними ресурсами не сприяє економічному 

зростанню держави, і такі країни мають низькі темпи економічного зростання 

[150]. Деякі вчені називають це явище «прокляття нерозвинутої економіки», 

коли національна економіка не здатна перетворювати сировину у продукцію, 

і тому у структурі експорту сировина складає переважаючу частку [153]. 

Тобто, економіка в такому випадку перебуває у своєрідному замкнутому колі, 

коли на розвиток високотехнологічних галузей та впровадження нових 

технологій у держави недостатньо ресурсів, а переважання сировини над 

виробництвом продукції не дозволяє збільшити надходження цих ресурсів.  

Якщо ж у якості пріоритетного напрямку розвитку вибираються галузі, 

що виробляють конкурентоспроможну на світовому ринку продукцію, то 

країна залучається до світового господарства, технологій та ресурсів. 

Розвиток таких сильних галузей забезпечує мультиплікативний вплив на 

розвиток інших галузей, збільшення надходжень до бюджету, валютних 

засобів та інвестицій у країну. Тому пріоритетним напрямком розвитку 

економік багатьох держав світу стає розвиток новітніх технологій, 

накопичення виробничо-економічного потенціалу, запровадження 

інноваційної моделі, яка базується на інвестуванні у розробку та виробництво 

технологічно нової продукції, що приводить до підвищення науково-

технічного потенціалу країни, рівня її конкурентоспроможності на світовому 

ринку, збільшення кваліфікаційного рівня кадрів [45].  

В Україні до високотехнологічних та "середньовисокотехнологічних" 

галузей промисловості належать: хімічне виробництво; виробництво машин 

та устаткування; виробництво офісного обладнання; виробництво 

електричних машин та устаткування; виробництво телекомунікаційного 
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обладнання та обладнання зв'язку (виробництво медичної техніки, 

вимірювальних засобів, оптичних приладів та устаткування годинників); 

виробництво автомобілів; виробництво космічного та інших транспортних 

засобів [42]. 

Перелік пріоритетних галузей визначається Кабінетом Міністрів 

України. До таких галузей в Україні належать [96] :  

- агропромисловий комплекс за напрямами: виробництво та зберігання 

харчових продуктів, у тому числі дитячого харчування, а також виробництво 

біопалива, з орієнтацією на імпортозаміщення; 

- житлово-комунальний комплекс за напрямами: створення об’єктів 

роботи з відходами (побутовими, промисловими та відходами, які утворилися 

в результаті добування та перероблення корисних копалин та виробництва 

електричної та теплової енергії); будівництво, реконструкція і технічне 

переоснащення у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та 

водовідведення. 

- машинобудівний комплекс за напрямами: виробництво нових 

комп’ютерів, електронної та оптичної продукції, електричного устаткування, 

виробництво автотранспортних та інших транспортних засобів. 

- транспортна інфраструктура за напрямами: будівництво, реконструкція 

і технічне переоснащення у сфері транспортної інфраструктури. 

- курортно-рекреаційна сфера і туризм за напрямами: будівництво 

курортно-рекреаційних об’єктів та об’єктів туристичної інфраструктури. 

- переробна промисловість за напрямом - металургійне виробництво, 

направлене на заміну імпорту. 

Проте, незважаючи на те, що існують фактично законодавчо закріплені 

пріоритетні галузі економіки, і їх значна економічна підтримка, позитивного 

росту економіки в довгостроковій перспективі немає. Г. М. Котіна, М. М. 

Степура, Т. В. Табакова зазначають, що незважаючи на значну економічну 

підтримку впродовж останнього десятиліття, неможливо говорити про 

економічний ріст вітчизняної економіки, а це свідчить не про недостатність 
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фінансування, а власне про необхідність нових механізмів регулювання 

розвитку пріоритетних галузей [49]. Тому актуальним сьогодні є поєднання 

методів державного регулювання розвитку галузей задля досягнення 

бажаного стану останніх.  

Опрацювання літературних джерел дозволило нам виділити наступні 

методи державного регулювання  розвитку галузей економіки: методи 

прямого впливу (або адміністративні) та непрямі методи (або економічні). 

Незважаючи на те, що в деяких джерелах ці методи подаються у різних 

класифікаціях, ми притримуємося думки, що дані класифікації є ідентичним, 

адже містять визначення однакових процесів [46, c.20-21]. Прямими 

методами державного регулювання розвитку галузей економіки вважаються 

такі рішення органів державної влади, які безпосередньо впливають на 

діяльність суб’єктів ринку і не  є побудованими на самостійному 

економічному виборі. Фактично держава безпосередньо втручається в 

економічні процеси, застосовуючи інструменти адміністративного 

регулювання і використання бюджету в частині державних асигнувань.  

Інструментами,  за допомогою яких реалізуються прямі методи 

регулювання  є: 

1) держконтракт і держзамовлення – це договори між державою та 

господарюючими суб’єктами галузі на виготовлення певного товару або 

надання певних послуг; 

2) субсидії – цільова фінансова допомога держави, яка надається 

суб’єктам економіки 

3) субвенції – фінансова допомога, що надається державою суб’єктам 

галузі в екстремальних ситуаціях; 

4) ліцензування – видача державою дозволу підприємствам галузі на 

право займатися визначений видом діяльності; 

5) квотування – встановлення державою визначеної частки обсягу 

продукції у збуті, виробництві, експорті чи імпорті, що передбачає 
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формування конкурентного середовища, захисту внутрішнього ринку, 

стабілізацію цін тощо; 

6) фіксовані ціни – встановлення певного рівня цін на товари;  

7) економічні стандарти – встановлені державою нормативи показників 

ефективності виробництва; 

8) екологічні стандарти – встановлені норми рівня викиду шкідливих 

речовин у навколишнє середовище; 

9) соціальні стандарти – офіційно встановлені державою соціальні 

нормативи, такі як мінімальна заробітна плата, тривалість робочого тижня, 

відпустки тощо, які повинні застосовуватися у процесі господарсько-

економічної діяльності [28, с.39-40]. 

Методами непрямого регулювання вважаються такі методи державного 

регулювання розвитку галузей економіки, які впливають на поведінку 

суб’єктів галузі не прямо, а опосередковано. Вони створюють відповідне 

економічне середовище, яке змушує суб’єктів галузі діяти певним чином, в 

потрібному для держави напрямі [146, с.20-21].  

До інструментів непрямих методів регулювання належать: 

1) податкові ставки – встановлені державою нарахування на одиницю 

оподаткування встановлені для імпорту продукції галузі, оподатковуватися 

може продукція, а також фізичні та юридичні особи; 

2) митні тарифів – встановлення ставки імпортного мита, яким обкладаються 

товари, що виробляються галуззю при імпорті; 

3) встановлення норми амортизації для підприємств галузі - це розмір 

амортизаційних відрахувань від вартості основних фондів; норми амортизації 

мають наукове підґрунтя розрахунку і безпосередньо впливають на 

продукцію підприємств.  

4) облікова ставка – це ціна за рефінансування комерційних банків 

Національним банком України, яка фактично регулює всі сфери економіки. 
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Рис.1.1. Механізм державного регулювання розвитку галузей економіки 

Джерело: сформовано автором 

 

На основі всього вище сказаного ми сформували механізм державного 

регулювання розвитку пріоритетних галузей економіки, який наведено на 

рис. 1.1.  

У результаті проведених досліджень робимо висновок про те, що якщо 

спочатку вчені досліджували чи потрібно державі взагалі регулювати 

економіку, то зараз актуальним є питання вибору сфер регулювання та 

відповідних інструментів, які б забезпечили досягнення мети та цілей 
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Цілі 

- забезпечення потреб суспільства у 

конкурентоспроможній продукції; 

- збільшення виробичого та 

експортного потенціалу галузі 

- створення нових робочих місць 

Об’єкти пріоритетні галузі економіки 

Методи Прямі 

Непрямі 

- надання підприємствам галузі 

субсидій та субвенцій 

- квотування  

- ліцензування діяльності 

підприємств галузі 

- встановлення фіксованих цін на 

продукцію галузі 

- встановлення чітких екологічних, 

економічних та соціальних 

стандартів 

- встановлення державою 

нарахування на одиницю 

оподаткування встановлені для 

імпорту продукції галузі; 

- встановлення ставки 

імпортного мита, яким 

обкладаються товари галузі  при 

імпорті; 

- встановлення норми 

амортизації для підприємств 

галузі  

- встановлення облікової ставки  

Напрями 

- прийняття програм розвитку 

пріоритетних галузей економіки 

- формування ефективної податкової 

політики щодо імпортування 

продукції пріоритетних галузей 

економіки; 

- заохочення підвищення 

ефективності економічно-

господарської діяльності 

підприємств 
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державного регулювання економіки. В Україні регулювання розвитку 

здійснюється на основі вибору пріоритетних галузей економіки. В процесі 

регулювання розвитку пріоритетних галузей економіки державою 

застосовуються прямі та непрямі методи регулювання, які дозволяють 

збільшити конкурентоспроможність галузі на внутрішніх та зовнішніх 

ринках. Одним з елементів регулювання розвитку галузей економіки є 

макроекономічне планування. 

 

1.2.Стратегічне та тактичне планування розвитку галузей економіки 

Макроекономічне планування є найважливішим етапом державного  та 

галузевого регулювання економіки, адже без визначання майбутнього стану 

об’єктів регулювання, методів та інструментів їх досягнення, подальший 

процес регулювання є неможливим.  

Незважаючи на значну кількість публікацій у сфері планування на 

макрорівні у вчених не існує єдиного підходу щодо визначення поняття 

«макроекономічне планування». Більшість з них визначає макроекономічне 

планування як певний процес, який здійснює держава задля досягнення 

поставлених цілей та вирішення існуючих проблем національної економіки 

[142, с.50; 27, с.64]. В. М. Гриньова та М. М. Новікова визначають 

макроекономічне планування, як процес розробки планів щодо економічного 

розвитку держави (областей або галузей) [24, с.23]. В той же час Л. А. 

Швайка визначає макроекономічне планування, як цілеспрямовану діяльність 

державних органів управління із забезпечення динамічного розвитку 

суспільства, визначення та досягнення основних параметрів економіки із 

мінімальними витратами суспільної праці [144, с.104]. Проте, не дивлячись на 

те, що одні вчені визначають планування на макрорівні як процес, інші – як 

діяльність держави, вважаємо що процес є частиною діяльності, тому не 

настільки принциповим є тлумачення макропланування як процесу чи 

діяльності, більш важливим є визначення оптимальної форми здійснення 

макроекономічного планування.  
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В науковій літературі не існує єдиної типології макроекономічного 

планування. З позиції одних вчених, макроекономічне планування буває двох 

типів – директивне та індикативне [144, с.110; 23, с.25]. Інші виділяють 

директивне, індикативне та стратегічне макроекономічне планування [144, 

с.110; 59, с.38]. Директивне планування – це спосіб регулювання економіки 

країни, в якому використовуються обов’язкові до виконання, суб’єктами 

господарювання, завдання, що стосуються виробництва та розподілу товарів 

та послуг. Натомість індикативне планування трактується як спосіб 

регулювання економіки, який включає в себе постановку цілей, визначення 

пріоритетних напрямків розвитку національної економіки та застосування 

державних стимулів для їх реалізації [28, с.69-71]. Реалізація державного 

регулювання через систему елементів індикативного планування та 

економічного прогнозування формує специфічний вид планування на 

державному рівні – стратегічне макропланування, або макроекономічне 

планування стратегії поведінки держави на ринку. Таке визначення 

стратегічного планування, через елементи індикативного, вказує на 

залежність зазначених типів макропланування. Це, в свою чергу, заперечує 

можливість визначення належності індикативного та стратегічного 

планування до одного рівня типологічного ряду.  

Вважаючи на це, доцільніше виділяти лише два типи планування – 

директивне та індикативне. В свою чергу, в межах кожного з них можна 

виокремити стратегічне планування. 

Фактично стратегічне планування є процесом формування стратегії 

економічного розвитку держави. Ф. Ле Скурнас визначає стратегічне 

планування як створення інтегральних зв’язків між першочерговими та більш 

безпосередніми цілями організації та вибору певних дій, які допоможуть 

досягнути цих цілей [158]. Оскільки в основі визначень лежать зовсім різні 

ознаки, то краще розподіляти макроекономічне планування за ознакою 

обов’язковості виконання показників плану на директивне та індикативне, а 
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за ознакою терміновості вирішуваних цілей на стратегічне і тактичне(таблиця 

1.2).  

Таблиця 1.2 

Класифікація макроекономічного планування 

Ознака Обов’язковість виконання 

показників плану 

Терміновість вирішуваних 

цілей 

Вид 

макроекономічного 

планування 

Індикативне  Стратегічне  

Директивне  Тактичне  

Джерело:власна розробка автора 

 

С. М. Чистов, А. Є. Никифоров, Т. Ф. Куценко відзначають, що 

директивний план має силу юридичного закону, за невиконання якого 

відповідальні особи несуть відповідальність, в той час як індикативне 

планування має лише рекомендаційний характер, рекомендації не є 

обов’язковими до виконання, його показники призначенні для надання 

інформації суб’єктам економіки, а показники можуть коригуватися в процесі 

діяльності [142, c.50-51].  

Л. І. Дідківська, Л. С. Головко також наголошують на тому, що 

директивний план охоплює всі сторони соціально-економічного життя 

суспільства [28, с.69]. Більш уточнене визначення індикативного планування 

за умов ринкової економіки дає Л. А.Швайка, який визначає його як вид 

діяльності органів державного управління, з формування уявлень про 

соціально-економічний розвиток держави [144, с.106].  

Отже, директивний план може застосовуватися в командно-

адміністративній економіці - в цьому випадку не існує жодної варіативності 

для суб’єктів ринку, в будь-якій іншій економічній системі доцільно 

застосовувати індикативне планування.  

Провівши узагальнення робіт вчених щодо аналізу директивного та 

індикативного планування можемо запропонувати систематизацію елементів, 

що наведено у таблиці 1.3.  
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Таблиця 1.3 

Порівняльний аналіз директивного та індикативного 

макропланування 

Ознака Форма 

Директивна Індикативна 

Формування мети 

та завдань для 

суб’єктів 

економіки 

Визначається центральними 

органами виконавчої влади, без 

врахування можливостей того 

чи іншого суб’єкта 

господарювання 

Визначається самостійно 

суб’єктом господарської 

діяльності на основі ситуації 

внутрішнього та зовнішнього 

середовища 

Процедура 

створення планів 

Встановлюються чіткі ліміти, 

норми, нормативи, ціни та 

тарифи 

Встановлюються суб’єктом 

господарської діяльності на 

добровільній основі 

Відповідальність за 

результати 

планової діяльності 

Велика адміністративна 

відповідальність за 

невиконання встановлених 

планом завдань 

Відповідальність за 

невиконання завдання відсутня, 

натомість існує детальний 

аналіз причин невиконання 

плану 

Використання 

ресурсів 

Найбільш повне використання 

виробничих ресурсів 

Оптимізація використання 

виробничих ресурсів 

Конкуренція Відсутня Передбачаються кошти на 

підвищення конкурентних 

переваг продукції та ризики, які 

пов’язані із діяльністю 

конкурентів 

Форма власності   Державна Приватна, державна, змішана 

Стимулювання 

суб’єктів 

господарської 

діяльності  

Активний матеріальний та 

моральний вплив  

Добровільна діяльність суб’єкта 

господарювання 

Важелі впливу Застосовуються лише 

адміністративні важелі впливу 

Застосовуються економічні 

важелі впливу, які у разі 

необхідності доповнюються 

адміністративними 

Система 

показників 

Використовуються адресні 

показники, які адресовані 

конкретним виконавцям 

Використовуються показники, 

що орієнтують суб’єкти 

господарської діяльності в 

межах основних напрямів 

економічної політики 

Результат 

діяльності 

Народно-господарський план, 

який охоплює всі сфери 

соціально-економічного 

життя держави 

Концепція, стратегія, прогноз 

чи програма розвитку країни, 

області чи окремої галузі 

Джерело: сформовано та доповнено автором на основі [142;144]. 

 

Оскільки індикативне планування є досить широким за своїм напрямком, 

і застосовується у контексті всіх соціально-економічних процесів, ми 
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пропонуємо деталізувати такий вид макроекономічного планування на основі 

таргетування. Поняття таргетування застосовується у процесі регулювання 

рівня інфляції держави, або у контексті маркетингової політики підприємств. 

В першому випадку таргетування означає визначення рівня інфляції і 

націлення інструментів  монетарної політики на дотримання цього рівня в 

майбутньому, у другому випадку це сегментація ринку і ціленаправлене 

просування товару на цей сегмент ринку із застосуванням конкретних заходів 

маркетингової політики [64; 103]. 

Ми ж пропонуємо застосовувати таргетування до планування розвитку 

галузей чи секторів економіки, що передбачатиме: формування проміжних 

цільових показників, як результату регулювання; відповідальності за їх 

досягнення;  вибір конкретних інструментів досягнення кожного окремого 

цільового показника та публічне оголошення планових показників розвитку 

галузі. Таким чином таргетування макроекономічного планування 

передбачатиме фактично деталізацію загальних стратегічних індикативних 

планів, але також формуватиме при цьому цілу систему зобов’язань суб’єктів 

процесу планування та регулювання. 

У такому випадку до макроекономічного планування можна застосувати 

технічні терміни таргетування, такі як горизонт таргету, що по аналогії із 

таргетуванням інфляції передбачатиме часовий лаг, протягом якого 

здійснюватиметься таргетування макроекономічних показників розвитку. Ми 

вважаємо оптимальним період в 1 рік, в контексті довготривалих державно-

цільових програм розвитку. Тобто, програма складається орієнтовно на 

період 5-10 років, але впродовж цього терміну, кожного року її показники 

переглядаються і встановлюються на наступний рік. Вид таргету – це 

цільовий показник, який буде плануватися, в реальному секторі економіки, 

мова йде про обсяги виробництва продукції. Адже, незважаючи на те, що це 

не головна ціль планування та регулювання розвитку галузей саме цей 

показник є визначальним. Саме зростання обсягів виробництва є індикатором 

досягнення таких цілей регулювання економіки, як збільшення робочих 
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місць, забезпечення продукцією населення, зростання доходів державного та 

місцевих бюджетів. Числова інтерпретація таргету дозволить визначити 

числовий проміжок, в якому повинен бути показник в кінці періоду 

планування.  

Соціальні та економічні процеси є дуже складними та невизначеними, 

тому вирішення проблем економічного характеру потребує систематичного 

підходу, адже показники визначальних факторів в теперішніх обставинах 

значно відрізняються від майбутніх, а регулювання бюджетних 

перевантажень дозволяє витрачати кошти з державного бюджету на певні 

державні заходи, тільки у разі гарантованої результативності цих заходів, 

тому в плануванні економічних процесів застосовують стратегії [12,с.16-17]. 

І. Р. Михасюк , А. Ф. Мельник, Л. А. Швайка визначають стратегічне 

планування як концентрацію ресурсів держави на вирішення стратегічних 

проблем шляхом координації цілей системи [62, с. 109; 139,с.105].  

Спільним у зазначених визначеннях є те, що стратегічне планування 

подається як процес, що включає окреслення певної проблеми, аналіз 

альтернативних варіантів вирішення даної проблеми, а результатом є 

втілення рішень на практиці та їх оцінка. Стратегічне планування, як і будь-

який процес передбачає здійснення певних дій, які доцільно згрупувати у 

декілька етапів. М. Браун подає етапи так, що вони формують ланцюг 

процесу «збір інформації – формування альтернатив - впровадження та оцінка 

вибраної стратегії». Велике значення вчений приділяє етапу ефективного 

прогнозування, але не відображає прогнозування в ланцюгу етапів 

планування, тому прогнозування можна вважати етапом допланування. 

«Прогнозування, за Брауном, це стисла картина майбутнього стану об’єкту, 

що показує, як можна краще задовольнити його потреби та можливості у 

сфері організаційних обов’язків » [12, c.47].   

С. М. Чистов, А. Є. Никифоров, Т. Ф. Куценко прогнозом називають 

певне судження, яке має наукове обґрунтування, про можливий стан об’єкта у 

майбутньому. В теорії за допомогою прогнозу здійснюється аналіз зв’язку 

http://studentam.kiev.ua/content/view/636/76/
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між реальними фактами та можливими перспективами на основі причинно-

наслідкових зв’язків. «Прогнозування створює умови для наукового 

обґрунтування планування» [142, c. 39]. З усього вище сказаного можна 

зробити висновок, що прогнозування дає декілька альтернативних варіантів 

досягнення бажаного стану об’єктів і їх аналіз, найефективніший із 

запропонованих варіантів, який підлягає практичній реалізації закріплюється 

в плані. М. Браун подає процес стратегічного планування у п’яти етапах [12, 

c. 49-51]. Ми проаналізували  етапи стратегічного планування та згрупували 

їх  у схематичну модель стратегічного планування (див. рисунок 1.2).  

 

Рис.1.2. Схематична модель процесу стратегічного планування  

Джерело: сформовано автором на основі [12, c.49-51] 

 

1. Перший етап планування передбачає ретельне вивчення зовнішнього 

середовища організації за допомогою аналізу політичних та економічних, 

соціальних та технологічних обставин та тенденцій (так званий PEST-аналіз). 

Спектр збору інформації в державному стратегічному аналізі є досить 

широким: інтерв’ю з галузевими експертами, звіти обласних та міських 

органів самоврядування, соціологічні дослідження, звіти міжнародних 

організацій, документи Верховної Ради України, аналітичні звіти 
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інвестиційних банків, українська та міжнародна галузева аналітика, державна 

статистика[65]. 

2. Другий етап – етап «перевірки ресурсів організації», на якому 

проводиться аналіз сильних та слабких сторін останньої, вивчення її 

можливостей та потенційних загроз (SWOT аналіз). 

 3. Третій етап є етапом визначення найважливіших проблем, які повинні 

бути вирішеними. «Формулювання проблеми є найбільш складним та важким 

завданням у державному регулюванні економіки. Причиною є те, що як 

проблема визначається, так регулювання і здійснюється» [65, c.103]. Тобто, 

від чіткості поставлених цілей,  актуальності проблеми яку потрібно 

вирішити, залежить весь подальший процес прийняття рішень, а отже і 

результати державного регулювання. Складається набір певних цілей, які є 

актуальними для всіх, в розробці цільового питання приймає участь 

населення, влада та економічні суб’єкти, форма участі – семінари, online 

опитування, фокус-групи, наради з експертами, робочі групи і. т. д. 

Для правильного формулювання цілей, які повинні вирішити держава В. 

Дан пропонує застосовувати чотирифазовий процес – структурування 

проблеми, що означає обрання аналітиками серед різних формулювань 

проблеми найдосконалішого. В. Дан розділяє цей процес на чотири етапи:  

– пошук проблеми, що передбачає формулювання проблеми 

респондентами.  

– формулювання цілі, визначення основних ознак проблеми, звуження 

питання, що досліджується від «розширеного» до більш «конкретного»;  

– визначення технічних особливостей проблеми, що означає подання 

завдання з використанням математичних розрахунків.  

– аналіз варіантів рішення – це фаза розробки альтернативних варіантів 

вирішення визначених на попередній фазі проблем [154]. 

4. На четвертому етапі відбувається розробка декількох варіантів 

вирішення визначених проблем та досягнення поставлених цілей. Вчені 

вважають, що ефективним може бути вибір із чотирьох-семи альтернативних 
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варіантів. Занадто велика кількість альтернатив занадто ускладнює процес 

пошуку оптимального варіанту вирішення проблеми. Альтернативи можуть 

будуватися на попередньому досвіді, пов’язаному із вирішенням аналогічних 

проблем. Необхідно зауважити, що рішення – не приймати жодних дій, теж 

визначають як альтернативну стратегію, стратегію – бездіяльності. 

Альтернативи повинні відповідати наявним ресурсам та чітко вказувати на те, 

який інструмент і де повинен бути застосованим [12, с. 140-143]. 

До критеріїв вибору альтернатив, які будуть застосовуватися належать: 

дієвість, яка вказує в загальному на спроможність даної стратегії привести до 

бажаного результату, часто, оцінюється через кількість продукції, послуг та 

ін.; ефективність, яка визначається можливістю досягнення цілі з 

найменшими витратами [154]. На макрорівні існує також критерій політичної 

здійсненності, яка передбачає врахування політичних ризиків, враховуючи 

характер підтримки, прозорість для громадськості та ін. [162].  

5. І останній етап стратегічного планування – це впровадження 

стратегічних планів, який вчені вважають найскладнішим, адже має свої 

складності і особливості на державному рівні. Державне регулювання є 

централізованим, що значно затримує швидкість прийняття рішень [12, c.51]. 

В економічній теорії велика увага приділяється часовому лагу між розробкою 

та прийняттям рішень економічної політики. Класифікують внутрішній та 

зовнішній лаг, внутрішній – це період від того моменту коли сталася певна 

шокова ситуація в економіці до моменту коли було прийняті відповідні 

макроекономічні міри. Зовнішній лаг – від моменту прийняття 

макроекономічних заходів до моменту їх впливу на реальні макроекономічні 

показники [81]. Політичні рішення мають вплив на економічні показники 

лише через певний лаг, який досить важко передбачити, але обов’язково 

потрібно враховувати [56].  

Після впровадження сформованого плану, державою здійснюється 

контроль за результатами, які і характеризують ефективність впровадженої 

стратегії. Для кількісно-якісного аналізу макроекономічного планування 
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використовується системи показників. «Показник – це міра планового 

завдання, яка забезпечує його кількісну або якісну визначеність» [142, c.54]. 

Показники віддзеркалюють основні напрями соціально-економічного 

розвитку, виступають швидше орієнтирами для органів державного 

управління [144, c.109]. С. М. Чистов та А. Є. Никифоров класифікують їх на 

обов’язкові, інформаційні та розрахункові. Л. А.Швайка до директивних 

показників відносить ліміти, податки, показники цільових програм, 

соціально-економічні нормативи. Прогнозні показники визначають певні 

орієнтовані напрямки розвитку національної економіки в цілому, окремих 

сфер чи галузей. До прогнозних та розрахункових показників відносять 

обсяги імпорту та експорту, об’єм ВНП, зайнятість населення, розмір 

грошових доходів населення, ціни на продукцію державних підприємств [144, 

с.110]. М Браун поділяє показники на технічні та політичні. Технічними 

вважаються показники, які відображають кількісні результати, дають 

можливість оцінити результативність, наскільки успішно була вирішена 

першопочаткова проблема [12, с.35-36]. Зрозуміло, що для макрорівня 

політичні показники є часто навіть важливішими за технічні, адже 

характеризують політичну ефективність, дають інформацію про наслідки 

державного втручання у рамках певної політики.  

Тактичний план – це розгорнута програма всієї виробничої, 

господарської та соціальної діяльності, направлена на досягнення завдань 

стратегічного плану [41]. Тобто, тактичне планування є конкретизацією 

стратегії, розробкою чітких практичних дій, які спрямовані на досягнення 

пріоритетних цілей. 

Сучасні вчені виділяють такі форми макроекономічного планування: 

концепція економічного розвитку держави, стратегія економічного розвитку 

держави, прогнози економічного розвитку держави, області або окремої 

галузі та програми економічного розвитку держави, області або окремої 

галузі.  
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С. М. Чистов, А. Є. Никифоров визначають стратегію як детальний план, 

комплексного характеру, який спрямований на втілення місії держави, а 

концепцію як вибір способів реалізації стратегічних, оперативних та 

тактичних цілей держави. [142, с.38-39] 

Таблиця 1.4 

Порівняльна характеристика концепції, програми та стратегії 

економічного розвитку 

Елементи Концепція Стратегія Програма 

Аналіз попередніх 

показників 

економічного стану 

в країні 

За 10-20 років За 10-20 років За 1 рік 

Характеристика 

тенденцій за 

попередній та 

майбутній періоди 

10-20 років 10-20 років 1 рік 

Постановка цілей на 

довгострокову 

перспективу 

на довгострокову 

перспективу 

на поточний 

рік 

Період на який 

розробляються 

заходи 

на 

довгострокову 

перспективу в 

загальному 

вигляді 

на довгострокову 

перспективу в 

альтернативних 

варіантах  

на поточний 

рік 

Перевірка 

ресурсного 

забезпечення 

на довгострокову 

перспективу 

на поточний 

рік 

Період на який 

розробляється 

організаційно-

фінансовий 

механізм реалізації  

на довгострокову 

перспективу 

на поточний 

рік 

Джерело: побудовано на основі [24] 

 

Розробка програм розвитку є особливою формою макроекономічного 

планування, яка застосовується на рівні різних галузей економіки та 

автомобілебудування зокрема. Як було сказано вище, весь процес 
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регулювання розвитку та макроекономічне планування розвитку 

здійснюється на основі визначення пріоритетних галузей в економіці.  

В процесі здійснення галузевого планування орієнтація йде на систему 

цілей державної економічної політики. Цілі повинні бути логічно 

структурованими, від генеральної мети до нижчих рівнів. Як і цілі 

макропланування, галузеве планування передбачає стратегічні та тактичні 

цілі, які визначаються за тими ж ознаками. Існує необхідність обов’язкового 

підпорядкування стратегічних цілей галузевого планування до стратегічних 

цілей державного макропланування [37]. А. В. Ігнатюк зауважує, що між 

стратегічними пріоритетами можуть виникати суперечності на 

середньостроковому та короткостроковому етапах. Тому, державі необхідно 

відмовитися від прийняття короткострокових популіських рішень на користь  

розвитку економіки в майбутньому [35]. 

До цільових показників галузевого планування належать:  

– темпи росту галузі; 

– зміна коефіцієнту галузевого випередження; 

– частка галузі в промисловості в плановому періоді. 

Галузеве планування або програмування - це процес розробки 

комплексних програм розвитку певної галузі [28, с.72]. Галузеве планування 

розвитку здійснюється міністерствами, відомствами, об’єднаннями 

підприємств та підприємствами і узгоджується із основними показниками 

макроекономічного плану розвитку держави. Державна цільова програма 

розвитку галузі - це комплекс взаємопов'язаних завдань і необхідних заходів, 

які спрямовані на розв'язання найважливіших проблем  розвитку цієї сфери. 

Фінансування державних цільових програм розвитку галузі здійснюється з 

використанням коштів Державного бюджету України [90]. 

З вище наведених визначень зрозуміло, що особливістю такої форми 

макроекономічного планування є її маневреність, адже програма складається 

на значно менший час (навіть при умові довготривалого програмування, 
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програма коригується кожний рік), ніж стратегія, а також об’єктом програми 

є одна або декілька близьких за тематикою соціально-економічних проблем.  

Програмно-цільове планування побудоване за логічною схемою «цілі – 

шляхи – способи – засоби» [21]. Тобто,  програма не є просто певним 

набором дій, а є системою взаємопов’язаних елементів, і зміна одного 

параметру викликає синергетичний ефект у всій системі.  

Згідно ЗУ «Про державні цільові програми» розроблення та виконання 

державної цільової програми має такі основні стадії: 

– стадія ініціювання розробки державної цільової програми та 

громадське обговорення її концепції; 

– стадія схвалення концепції  програми  та  прийняття рішення щодо 

державного замовника програми, визначення строків розроблення програми; 

– стадія розроблення проекту програми, державна експертиза проекту 

програми; 

– стадія затвердження програми, проведення конкурсного відбору 

виконавців, організація виконання завдань програми: державна цільова 

програма виконується шляхом здійснення її завдань органами державної 

влади,  а також виконавцями, передбаченими цією програмою, якими можуть 

бути підприємства, організації різних форм власності, які визначаються 

державним замовником; 

– стадія здійснення контролю за виконанням завдань програми; 

– стадія підготовки щорічних звітів про результати виконання програми, 

а в разі необхідності – проміжних звітів;  

– стадія підготовки та  опублікування в офіційних друкованих виданнях 

заключного звіту про результати виконання програми [90].  

Не зважаючи на те, що процес виконання державної цільової програми 

закінчується етапом заключного звіту, в законодавстві України не оговорений 

момент обов’язковості досягнення цілей, які поставлені в програмі. На нашу 

думку, у такому випадку, програма може виявитися неефективною. 
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Макроекономічне програмування розвитку автомобілебудування є одним 

з найефективніших способів вирішення актуальних проблем галузі, який 

здатний забезпечити ефективне досягнення цілей за умови контролю та 

запобіганню відхилень поточних результатів впровадження реальних 

результатів від планових. 

Макропланування є обов’язковою складовою державного регулювання 

економіки. Залежно від моделі національної економічної системи, а 

відповідно і обов’язковості виконання планових завдань, доцільно 

застосовувати або індикативне, або директивне макропланування. Залежно 

від терміновості поставлених цілей і виконуваних завдань формується 

стратегічний, або тактичний план. Стратегічне планування за своєю суттю є 

ланцюгом дій «збір інформації про середовище – формування альтернатив – 

впровадження та оцінка вибраної стратегії». Аналіз, що застосовується в 

процесі стратегічного планування на макрорівні має свою специфіку: він 

повинен  бути систематичним і в той же час чутливо реагувати на зміни в 

зовнішньому та внутрішньому середовищі, а також слід враховувати те, що 

суспільні інтереси є дуже різними, але повинні бути максимально 

врахованими.  

Галузеве планування є особливою формою макроекономічного 

планування, яке передбачає створення стратегій розвитку галузі. Галузеве 

планування реалізується через створення державних програм розвитку галузі. 

Особливістю макропрограмування є його маневреність та висока 

результативність. 

 

1.3. Методичні основи формування державної політики розвитку 

галузей економіки 

 
Державне регулювання економіки реалізується через економічну 

політику. Економічна політика виступає прикладною формою комплексу 

заходів цілеспрямованого впливу держави на макро- та мікроекономічні 
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процеси, які мають на меті розв’язання певних проблем, що не розв’язуються 

автоматично, або потребують невідкладного вирішення. 

Політика – це певний політичний курс, стратегія чи політична лінія, а 

економічна політика це процес реалізації суспільних інтересів [56]. Дж. 

Андерсон також визначає  державну політику як курс дій уряду направлених 

на розв’язання існуючих економічних проблем [148]. «Політика – це складна 

система обміну між індивідами – пише Дж. Бьюкенен – у якій вони 

намагаються колективно досягти власних індивідуальних цілей… На ринку 

люди обмінюють яблука на апельсини, а в політиці погоджуються платити 

податки для того, щоб отримати необхідні для всіх блага» [13, c.23], таким 

чином всі рішення щодо економічної політики делегуються певній групі 

індивідів – політикам. Цей аспект став ключовим для зміни поглядів на 

взаємодію держави та індивідів на ринку. Держава у такому випадку є лише 

ще одним суб’єктом цього ринку і на рівні з іншими намагається 

задовольнити власні інтереси. В той же час одне і теж благо може 

задовольнити потреби різних суб’єктів ринку і інтереси суспільства в цілому. 

Для аналізу складових економічної політики в державі Р. Грінберг та О. 

Рубінштейн ввели поняття «соціодинамічного мультиплікатора», що стало 

основою теорії економічної соціодинаміки. Цей мультиплікатор функціонує в 

виді трьох складових :  

– перший елемент – це соціальний ефект, який в концепції економічної 

соціодинаміки створюється як наслідок діяльності держави і проявляється в 

покращенні суспільного середовища; 

– другий елемент – це чітка схильність індивідів до створення чогось: 

– третій елемент – це сукупність формальних та неформальних 

інститутів, що поєднують перші два елементи. 

Третій елемент є комунікативним, якщо інститути в достатній мірі 

забезпечують поєднання переваг покращення суспільного середовища з 

індивідуальною енергією творення тоді відбувається запуск соціодинамічного 

мультиплікатора. З цього моменту реалізація інтересів суспільства починає 
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приносити індивідуальну вигоду [23]. Означена теорія змінює погляд на одне 

з класичних понять економічної теорії – принципу оптимуму Парето. Адже, 

якщо, як вже було сказано вище, держава є одним з учасників ринку, то 

рівновага на ринку яка виникає вже є оптимальним поєднанням ресурсних 

можливостей та розподілом результатів їх діяльності. Потрібно наголосити, 

що дана теорія розглядає таке розподілення ресурсів, коли покращення 

добробуту одного учасника ринку не погіршує добробуту інших (держави в 

тому числі) [23]. Крім того, як зазначають Р. С. Грінберг і А. Я. Рубінштейн, 

інтереси суспільства, індивідів постійно змінюються, тому точка Парето 

постійно змінюється і по-суті конкретна ситуація рівноваги на ринку є лише 

миттєвістю. Тому, існування Парето - отимуму в теорії соціодинаміки 

можливе лише в якості «абсолютної істини» [23]. Головним завданням 

держави в процесі створення економічної політики є максимізації державою 

соціальної корисності та постійне покращення точки Парето - оптимуму.  

У сфері регулювання реального сектору економіки держава застосовує 

державну промислову політику. Поняттю промислової політики у вітчизняній 

економічній науці присвячено невелику кількість досліджень, незважаючи на 

те, що фактично промисловість виділяється комплексоутворювальними 

функціями. Від того наскільки добре працює промисловість залежить ріст 

всієї економіки. Темпи зростання, структура промисловості та її рівень росту 

характеризують не лише кількісну, але й якісну сторону економіки, а 

відповідно і життя населення [85]. 

Л.І Дідківська та Л.С.Головко визначають державну промислову 

політику так - це «цілісна система заходів, інвестиційно-структурних 

перетворень, що підкріплюються відповідними механізмами реалізації, 

спрямованими на розв’язання стратегічних і тактичних завдань розвитку 

реального сектору: зростання виробництва, підвищення 

конкурентоспроможності національної економіки та окремих галузей» [28, 

с.129]. 
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А. Е. Никифоров визначає промислову політику, як діяльність держави в 

межах її економічної політики, спрямовану на зростання виробництва, 

розробку та впровадження науково-технічних досягнень, удосконалення 

структури виробництва, розвиток експорту готової продукції, ефективне 

розв’язання соціальних проблем [70]. 

Метою промислової політики як і будь-якої державної політики згідно зі 

Конституцією України є розвиток держави та зростання добробуту громадян. 

На основі мети та об’єкту промислової політики ми визначаємо поняття «цілі 

промислової політики » – це цілі, які ставить перед собою держава, 

регулюючи реальний сектор економіки, задля забезпечення головної мети ПП 

– розвитку держави та зростання добробуту громадян. 

А. Є. Никифоров виділив головну ціль ПП – це збільшення обсягів 

виробництва та на її основі підцілі: – зростання обсягів виробництва; 

–  підвищення конкурентоспроможності; 

– розв’язання соціальних проблем; 

– оптимізація територіального розвитку та розміщення виробництва; 

– розв’язання екологічних проблем; 

– економічна безпека держави [70]. 

Ми провели аналіз, і вважаємо не зовсім доцільно в переліку всі цілі 

ставити на один рівень, адже вони є різними за важливістю саме для 

промислової політики, тому пропонуємо класифікацію цілей промислової 

політики за рівнем зв’язку із промисловістю на основні та додаткові.  

Основні цілі промислової політики – це ті цілі, які мають безпосередній 

зв'язок із промисловістю держави.  

До них належить: 

– оптимізація обсягів виробництва; 

– підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів на 

внутрішніх і зовнішніх ринках; 

– забезпечення населення товарами та господарюючих суб’єктів засобами 

виробництва; 



 41 

– забезпечення населення робочими місцями. 

Додаткові цілі не мають безпосереднього зв’язку із промисловістю, але 

виконуються ,так би мовити, в процесі регулювання промисловості. Сюди 

можна віднести:  

– розв’язання екологічних проблем; 

– вирішення соціальних проблем та формування соціально 

відповідального виробництва. 

Промислова політика держави спрямовується на виробничий сектор 

економіки: на зростання обсягів виробництва, збільшення 

конкурентоспроможності експортного потенціалу держави, удосконалення 

структури економіки, забезпечення науково-технологічного розвитку в 

державі. Це не означає, що промислова політика націлена лише на сукупність 

видобувних та переробних галузей, вона включає весь реальний сектор 

економіки, який передбачає як виробництво товарів так і послуг, включаючи 

інформаційні та інтелектуальні.  

Проте, промислова політика не захоплює ринки інфраструктури (ринок 

інформації, знань та нових технологій) без яких неможливе функціонування 

ринків виробництва. Тому, у межах економічної політики виділяють галузеву 

політику, яка націлена на регулювання галузевих ринків, які поєднують 

процеси виробництва і обміну. Метою такої політики є досягнення 

оптимального рівня виробництва і споживання певного товару.  

Отже, на нашу думку, галузева політика є ширшим поняттям за 

промислову політику. Галузевою політикою вважаємо сукупність 

ціленаправлених дій державних органів регулювання, що мають на меті 

вирішення існуючих проблем та розвиток окремих галузей економіки та 

суміжних до них ринків інфраструктури.  

Промислова політика приймається на макрорівні, в той час як галузева 

політика на мезорівні, і має на меті вирішення не стратегічних завдань 

народного господарювання, а ефективне функціонування галузевих ринків. 
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Об’єктами галузевої політики є галузеві ринки. Галузевий ринок – це 

відносини між продавцем та покупцем щодо купівлі-продажу продукції 

певної галузі [37]. Межами галузевого ринку є види економічної діяльності, 

об’єднані в секції та підсекції на рівні КВЕД, сюди відноситься і виробнича 

сфера галузі і відповідно відносини купівлі-продажу товарів. Тобто, 

завданням галузевої політики є забезпечення гармонійного поєднання 

виробничої діяльності з попитом на товари і послуги.  

Галузеві ринки можуть бути як на рівні держави (національними, та 

регіональними), так і виходити за її межі (світовими). Важливою в умовах 

ведення галузевої політики .є інвестиційна привабливість галузевого ринку. 

За обсягами інвестицій останні класифікують на: зростаючі – ті, які 

характеризуються зростанням інвестиційного капіталу в розвиток 

виробництва; стабільні – ті, попит на продукцію та обсяг інвестицій не 

суттєво змінюються під впливом макроекономічних факторів; та циклічні – 

ті, ринки, які корелюються із циклами ділової активності.  

Галузі економіки держави класифікують на сферу матеріального та 

нематеріального виробництва. Відповідно, є галузеві ринки матеріального 

виробництва: промисловість (електроенергетика, машинобудування, харчова 

промисловість тощо), сільське господарство, вантажний транспорт, зв'язок 

щодо обслуговування підприємств виробничої сфери, торгівлю та громадське 

харчування, матеріально-технічне забезпечення та збут, будівництво та інші 

[37].  

До галузевих ринків невиробничої сфери належить побутове 

обслуговування населення, сфера ЖКГ, громадський транспорт, зв'язок для 

організацій невиробничої сфери діяльності, охорона здоров'я, освіти, 

мистецтва, науки тощо. Галузеві ринки економіки будь-якої країни 

взаємопов’язані. Так, розвиток певного ринку виробничої сфери неможливий 

без розвитку ринку, наприклад, кредитування, який, в свою чергу, не може 

розвиватися без зростання обсягів виробництва на ринках, що виробляють 

продукцію та послуги [35]. Тому галузева політика є широким комплексом 



 43 

дій у всіх сферах економіки. Розвиток одного галузевого ринку не можливий 

без розвитку відповідних суміжних до нього сфер, які є споживачами чи 

постачальниками на даний ринок. 

Головна мета галузевої політики – підвищення ефективності 

функціонування ринків здійснюється шляхом досягнення стратегічних цілей :  

– підвищення конкурентоспроможності окремих галузей; 

– створення сприятливих умов для оптимізації конкуренції: 

впровадження нових технологій, інноваційної діяльності; 

– оптимізації діяльності суб’єктів ринку, шляхом регулювання ринкових 

бар’єрів, розповсюдження інформації, розвитку ринкової інфраструктури [38, 

с.16]. 

Стратегічні цілі втілюються через таргетування показників тактичних 

цілей галузевої політики, до яких належать: 

–  збільшення кількості зайнятих у галузі;  

– оптимізації обсягу виробництва продукції;  

– підвищення рівня попиту на продукцію та ін. 

З точки зору розробки стратегічних напрямків розвитку економіки 

виділяють загальносистемну та селективну галузеву політику [35, с.11]. 

Загальносистемна галузева політика передбачає створення загальних умов, 

що сприяють розвитку економіки в цілому, а її заходи не мають вибіркового 

призначення для тої чи іншої галузі. Фактично, на нашу думку, такий вид 

галузевої політики в межах держави є рівносильним державній економічній 

політиці. Адже, передбачає однаковий вплив на всіх суб’єктів економіки, за 

допомогою законодавчого, антимонопольного, інвестиційного, 

зовнішньоекономічного регулювання. Проте, поняття галузевого ринку 

передбачає можливість виходу останнього за межі держави [38, с.16], тоді 

загальносистемна галузева політика буде поняттям ширшим за економічну 

політику конкретної держави.  

Більш важливим, на наш погляд, видом економічної галузевої політики є 

селективна. Саме селективна галузева політика застосовується державою в 
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процесі розвитку автомобілебудування, адже селективна галузева політика 

передбачає вертикальний вплив на конкретні сфери економіки, починаючи 

знизу від підприємства до загальнодержавного рівня. Такий вид економічної 

політики застосовують найчастіше під час кризи в певній галузі, ґрунтуючи 

на державних концепціях розвитку видів економічної діяльності та 

визначенні пріоритетних галузях економіки (п.1.1) [37].  

Найбільша увага в сфері селективної галузевої економічної політики в 

України, як і цілому світі, приділяється аграрним ринкам, фінансова 

підтримка продукції рослинництва та тваринництва, цільові програми 

кредитування з умовами часткової компенсації процентної ставки у 

комерційних банках, застосування фіксованого сільськогосподарського 

податку та ПДВ. 

В металургійній сфері, яка активно реагує на світову ситуацію в 

економіці, і у якій відбулося найбільше падіння обсягів виробництва в 

Україні, під час світової економічно-фінансової кризи, передбачалася 

фіксація тарифів на вантажні перевезення та електроенергію, було знижено 

ціну на природний газ. Державою, також, було прийнято низку нормативно-

правових актів у сфері регулювання розвитку транспортної галузі, що мало на 

меті покращення стану доріг в Україні. У зв’язку із проблемами в житлово-

комунальній сфері держава здійснює заходи у напрямку реабілітації та 

переоснащення підприємств даної сфери за рахунок коштів державного 

сектору, приватних інвесторів та споживачів.   

Проте, загальна ситуація в економіці, промисловості та тих галузях в 

яких проводиться галузева політика розвитку, свідчить про недостатній її 

вплив на економічне зростання, що проявляється не 

конкурентоспроможністю вітчизняних виробників. Це, головним чином, 

пов’язано з направленням галузевої політики не на реформування галузей, а 

на вирішення існуючих поточних проблем. А державна бюджетна допомога 

спрямовується на галузі нижчих технологічних укладів, а не на розвиток 

наукомістких високотехнологічних галузей [36]. 
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В світовій практиці урядами різних країн активно застосовується 

регулювання галузевих ринків. До інструментів галузевої політики належать 

інструменти, які є характерними для державного регулювання економіки.  

В системі СОТ визначений термін застосування протекціоніських заходів 

щодо внутрішніх ринків 5-7 років, вважається, що за цей час відповідна 

галузь повинна створити конкурентну перевагу, та стати конкурентною в 

умовах послаблення її підтримки. Проте, бувають ситуації, коли після 

відкриття ринків галузь і на дальше потребує підтримки, так відбулося з 

розвитком ряду промислових галузей Аргентини, Єгипту та Індії, ріст яких 

відбувся за рахунок державної підтримки, проте ці галузі і надалі потребують 

захисту [32, с.103]. Аналіз світового досвіду дає можливість говорити про 

перевагу тарифних інструментів галузевої політики над нетарифними. А 

реально успіху регулювання розвитку автомобілебудування досягає лише за 

умови розвитку суміжних галузей, особливо виробництва деталей та 

комплектуючих. О. В. Андрєєв вказує на те, що фактично лише 

повномасштабне виробництво автотранспортних засобів може забезпечити 

значну частку у валовому внутрішньому продукті, створення нових робочих 

місць, а відповідно і значне збільшення доходів бюджету. Ефективність 

підтримки галузей є ефективним лише за ситуації, коли від підприємств 

вимагається збільшення прибутковості [6]. 

Галузева політика включає два компоненти – це суб’єкти галузевої 

політики (політичні та адміністративні установи) та засоби, за допомогою 

яких досягаються цілі політики [12, c.14-16].  

До суб’єктів регуляторів галузевої політики в Україні відносять систему 

державних органів регулювання, яка включає в себе інститути та організації, 

які взаємодіють між собою у вертикальних та горизонтальних напрямках і 

прямо чи опосередковано беруть участь у регулюванні розвитку економіки та 

галузі: органи законодавчої влади і виконавчої влади всіх рівнів. 

Повноваження суб’єктів системи розгалужуються знизу до верху системи. Це 

означає, що орган вищого рівня має більше повноважень в регулюванні 
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розвитку галузі в Україні, ніж орган нижчого рівня. Система органів 

державного регулювання включає в себе: 

–  Органи законодавчої влади. 

Вищим органом законодавчої влади є Верховна Рада України, на яку 

покладені основні функції непрямого регулювання розвитку галузі. Через 

систему Комітетів (економічної, промислової та інвестиційної політики, 

податкової та митної політики та ін.) [98]. ВРУ формує стратегічні цілі 

галузевої політики. Відповідно до яких приймає та змінює закони, постанови 

та інші законодавчі акти, здійснює контроль за їх виконанням. Відповідає за 

створення відповідного нормативно-правового регулювання задля створення 

сприятливого інвестиційного клімату в країні в цілому, та галузі зокрема.  

–  Органи виконавчої влади. 

Кабінет Міністрів України є вищим органом виконавчої влади. Він 

зобов’язаний забезпечувати реалізацію законів, постанов та інших 

законодавчих актів. Міністерство промислової політики, яке 

підпорядковується КМУ відповідає за розробку державних програм розвитку 

галузей виробничої сфери, надання необхідних повноважень, щодо реалізації, 

відповідним державним структурам та центральним органам державного 

управління, як наділені спеціальним статусом. Кабінет Міністрів України 

повністю відповідає за реалізацію прямих методів регулювання в Україні: 

надання державної цільової допомоги, державного цільового замовлення 

виробникам галузі.  

–  Органи місцевої влади. 

Органи місцевої влади включають в себе органи виконавчої влади на 

місцях (державні адміністрації відповідного рівня) та органи місцевого 

самоврядування (обласні, міські, районні, селищні ради). Фактично місцеві 

органи самоврядування на даний час не мають великого набору інструментів 

галузевої політики, через обмеження своїх повноважень.  

Оскільки джерела державної галузевої політики є елементом відносно 

постійним, то основним завданням сучасної науки є пошук оптимальних 
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засобів (інструментів) такого регулювання. Через велику кількість органів 

державного регулювання, що приймають участь в галузевій політиці 

інструменти політики не повинні змінюватися дуже часто, адже існують довгі 

та непостійні лаги впливу інструментів на цільові показники [160]. Вчені 

визначають цей лаг – лагом адміністративної затримки. Його пов’язують з 

тим, що всі державні органи є бюрократичними установами, відповідно 

вказівки та розпорядження надходять від вищих інстанцій до нижчих, і чим 

більша кількість рівнів влади, тим довший період цього часового лагу.  

Окрім цього існує лаг розпізнання та лаг функціонального запізнення, які 

є протилежними один одному. Перший виникає в період від виникнення 

проблеми до моменту розуміння її існування і необхідності її розв’язання. Р. 

Лукас провівши дослідження вказав, що в великих економічних моделях 

певні розраховані коефіцієнти не є надійними, а їх зміни часто можуть бути 

помітними аж через декілька років. Ці показники є просто статистичним 

аналізом показників функціонування економіки в минулому [164]. Тобто у 

разі, якщо політика є незмінною то модель передбачить майбутні показники 

достатньо коректно, але у разі кардинальних змін модель не зможе правильно 

спрогнозувати реакцію економіки на зміни в політиці. 

У свою чергу лаг функціонального запізнення пов'язаний із запізненням 

впливу прийнятого рішення на відповідну проблему.  

Галузева політика включає в себе: 

 - цілі галузевої політики – задаються у формі цільових показників [29, 

с.82]. 

- інструменти політики – існують як кількісні (фіскальна та монетарна 

політики) так і якісні інструменти за допомогою яких можна досягнути 

визначених цілей. Точний набір інструментів визначається характеристиками 

інстутиціонального середовища [29, с.83]. 

- модель економіки – лінійна функція, яка пов’язує між собою цілі 

галузевої політики та її інструменти. Функція дозволяє математично 

визначити яким чином той чи інший вибраний інструмент регулювання 
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галузевих ринків вплине на досягнення цілей політики. Для кожної цілі 

вибирається індивідуальний набір інструментів [166]. У разі відхилення 

поточного стану на ринку завданням галузевої політики є вибір правильних 

інструментів впливу та способу їх поєднання, яке б дозволило повернути 

розвиток ринку в потрібне русло.  

У разі існування декількох проблем в галузі і неможливості вирішення 

двох проблем одночасно, у випадку їх взаємовиключення Дж. Сакс пропонує 

державним органам визначити втрати, і оцінити втрати суспільства в разі 

вибору вирішення одної із проблем [110, c.649]. Математичне обрахування 

такої ситуації має назву «комбінованої галузевої політики», яка базується на 

компромісі і фіксує оптимальні лінійні взаємозв’язки, які дозволяють 

мінімізувати втрати [163]. 

Окрім цього, вчені говорять про те, що кожен інструмент галузевої 

політики повинен використовуватися іншим державним органом. В такому 

випадку відбудеться децентралізація прийняття рішення і буде проводитися 

оптимальна політика, адже якщо один і той самий інструмент політики 

перебуває під контролем різних органів державного управління і з якихось 

причин їх рішення щодо його регулювання є нескоординованими, то 

зрозуміло, що це буде значно утруднювати досягнення поставлених завдань 

[160]. Р. Менделл створив спеціальний розподіл «ефективної ринкової 

класифікації», згідно з яким кожен інструмент прикріплений до того 

цільового показника на якого він має найбільший вплив. [110, c.647] На 

початку 90-х років Ф. Лорейн та М. Селовські провели дослідження 

державної політики 70-80х років в Латинській Америці і дійшли висновку, що 

її експансивність пояснюється діями органів місцевого самоврядування та 

невідображеними у показниках бюджету витратами центрального банку, а не 

діями уряду як вважалося [157]. Дж. Сакс зауважує , що «уряд є лише одним 

«гравцем», є ще місцеві і регіональні органи влади, центральний банк, 

державні підприємства та ін.» [110, c.668] Тобто державний сектор не є 
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одним цілим і рішення центральних органів управління приймаються на 

різних рівнях, різними суспільними інститутами 

В процесі здійснення галузевої політики існує невизначеність, яка 

пов’язана із багатофакторністю економічних процесів. Тобто, існують такі 

чинники впливу на галузеву політику які є контрольованими, та 

неконтрольованими Останні не можна передбачити, тому часто навіть після 

хорошого прогнозу залишається непередбачуваність стосовно чинників 

впливу [110, c.651-652]. Яскравим прикладом неконтрольованого чинника є 

торгові обмеження країни експортера вітчизняних товарів. У 2015-2016 рр. 

було прийнято багато таких рішень щодо експорту українських товарів до 

Росії, що в свою чергу, приводить до втрати суми виторгу українських 

підприємств. Наприклад, неочікувані аварії на виробництві є прикладом 

внутрішніх неконтрольованих чинників. Тому в процесі здійснення галузевої 

політики повинні враховуватися основні фактори, другорядними можна 

знехтувати.  

Економічна політика є прикладним аспектом державного регулювання 

економіки. В розрізі забезпечення розвитку всієї сфери виробництва 

визначають промислову політику, в контексті певної галузі та суміжних для 

неї сфер мова йде про галузеву політику.  

Вибір державної галузевої політики на даний час передбачає постановку 

державою стратегічних цілей, вибір відповідних найефективніших до цілей 

інструментів та математичної функції, яка б описувала залежність між ними. 

Інструменти економічної політики не повинні змінюватися дуже часто, адже  

існують довгі часові лаги впливу інструментів на цільові показники. 

Економічні процеси є складними за своєю суттю, а тому функції які їх 

описують є багатофакторними. Проте, не всі фактори, які впливають на 

ситуацію можуть контролюватися державою, що повинно враховуватися в 

процесі планування розвитку галузей економіки.  
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Висновки до першого розділу 

 

1. Під державним регулюванням економіки слід розуміти розподіл 

природних, матеріальних, фінансових, інтелектуальних та інших ресурсів 

відповідно до потреб суспільства. Проведений історико-аналітичний аналіз 

дозволяє зробити висновок, що на даний час не стоїть питання потрібно чи 

непотрібно регулювати економіку, питання залишається лише у виборі сфер 

та ефективних інструментів регулювання.  

Галузеве регулювання включає визначення пріоритетних галузей, 

розвиток яких є важливим для всієї економіки, а отже ці галузі є головним 

об’єктами державного регулювання. Пріоритетні галузі економіки України 

визначені та закріплені на законодавчому рівні. Проте, незважаючи на це, а 

також на їх значну економічну підтримку, позитивного росту економіки в 

довгостроковій перспективі немає, що пов’язано з неефективним 

плануванням розвитку цих галузей, та недостатнім контролем за 

забезпеченням ефективності процесу розвитку пріоритетних галузей. 

2. Макроекономічне планування є початковою стадією державного 

регулювання економіки, без якого не можливий подальший процес 

регулювання, адже саме за допомогою планування визначається майбутній 

стан суб’єктів регулювання. Макропланування слід класифікувати за 

обов’язковістю виконання показників плану на директивне – те, яке має силу 

закону і передбачає відповідальність за невиконання його показників та 

індикативне – те, яке має рекомендаційний характер, показники якого 

призначення для інформування суб’єктів економіки; за терміновістю 

вирішуваних цілей на стратегічне, яке передбачає формування стратегій 

розвитку об’єктів державного регулювання та шляхів їх досягнення, та 

тактичне, яке фактично є більш деталізованим планом стратегій. Планування 

здійснюється на основі прогнозування, що дозволяє створити декілька 

варіантів розвитку об’єктів державного регулювання та вибрати 

найефективніший. 
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Галузеве планування реалізується через особливу форму 

макропланування – цільове програмування розвитку галузей економіки. 

Програмування – є одним із найефективніших способів вирішення існуючих 

проблем в галузі, через свою маневреність та високу результативність. Проте, 

оскільки через те, що у вітчизняному законодавстві не оговорений аспект 

обов’язковості поставлених у програмі розвитку галузі цілей, ефективність 

програмування в Україні є значно нижчою. 

3.Державне регулювання розвитку видів економічної діяльності 

реалізується через відповідну галузеву економічну політику. Галузева 

економічна політика передбачає досягнення поставлених цілей, вибір 

інструментів їх досягнення та моделі економіки, яка пов’язує між собою за 

допомогою математичних моделей цілі та інструменти політики. Кожен 

інструмент економічної політики повинен використовуватися одним органом 

державного регулювання, в найефективнішій для нього сфері, повинен 

враховуватися часовий лаг між застосуванням інструменту та моменту його 

впливу на цільові показники.  

4. Регулювання всієї промисловості відбувається за допомогою 

здійснення промислової політики держави. Промислова політика 

здійснюється на макрорівні, з метою забезпечення збільшення обсягів 

виробництва продукції, удосконалення структури виробництва. Галузева ж 

політика націлена на регулювання галузевих ринків, які поєднують процеси 

виробництва і обміну. Галузева політика, на відміну від промислової, 

охоплює також ринки інфраструктури (технологій, інформації, знань), без 

яких не можливе функціонування ринків виробництва. Окрім цього,  галузева 

політика, на відміну від промислової політики, направлена не лише на 

виробництво, а й на споживання певного товару, тобто, ефективне 

функціонування галузевих ринків. Галузевий ринок – це, в свою чергу, 

відносини між продавцем та покупцем щодо купівлі-продажу продукції 

певної галузі.  
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РОЗДІЛ 2. 

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ 

АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

2.1. Тенденції розвитку автомобілебудування в Україні 

Автомобілебудування є однією з провідних галузей машинобудування, 

адже має безпосередній вплив на розв'язання економічних, соціальних, 

екологічних і науково-технічних проблем [105]. Особливість цієї галузі 

полягає також в її впливі за рахунок технічного прогресу на інтенсифікацію 

економічного розвитку інших галузей, прискорення темпів науково-

технічного розвитку та забезпечення інших галузей економіки засобами 

перевезення. Автомобілебудування викликає потужний мультиплікативний 

ефект та спричиняє зростання економіки країни внаслідок глибоких прямих і 

зворотних зв'язків з іншими галузями промисловості, які надають сировину, 

матеріали, комплектуючі вироби, галузями, які здійснюють технічне 

обслуговування та ремонт автотранспорту, здійснюють торгівлю супутньою 

продукцією [161, с. 4].  

У роботах українських вчених автомобілебудування визначається або 

як галузь, або як вид економічної діяльності. Така розбіжність викликана 

зміною системи класифікації в Україні.  

Впровадження КВЕД дозволило гармонізувати українську 

класифікацію з міжнародною системою класифікації адже при розробленні 

КВЕД за основу було взято міжнародну стандартну галузеву класифікацію 

всіх видів економічної діяльності в Європейському Союзі. Для створення 

класифікацій видів економічної діяльності було повністю прийнято 

методологію NACE без будь-яких змін у її структурі. Тому сучасна 

вітчизняна класифікація видів економічної діяльності  не потребує 

специфічних ключів для отримання від національних статистичних органів 

для міжнародних організацій. 
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КВЕД забезпечує: проведення статистичних обстежень економічної 

діяльності підприємств та організацій і аналізу статистичної інформації на 

макрорівні (складання міжгалузевого балансу виробництва і розподілу 

товарів і послуг відповідно до системи національних рахунків); реєстрацію та 

облік підприємств та організацій за видами економічної діяльності в єдиному 

державному реєстрі підприємств та організацій; застосування єдиної 

статистичної методології та визначень щодо статистичних одиниць, 

прийнятих у Європейському Союзі; можливість зіставити національну 

статистичну інформацію з міжнародною. 

 Галузь – це сукупність виробничих одиниць, які здійснюють однакові 

або схожі види виробничої діяльності. В той час як вид економічної 

діяльності означає об’єднання ресурсів для створення виробництва певної 

продукції або надання послуг. Тобто поняття галузі є ширшим за поняття 

«вид економічної діяльності», одна галузь може включати декілька видів 

економічної діяльності (рис. 2.1).  

                        |   |   |   |   | підгрупа 

                        |   |   |   |   -------------- 

                        |   |   |   |     група 

                        |   |   |   ------------------ 

                        |   |   |       вид діяльності 

                        |   |   ---------------------- 

                        |   |             підгалузь 

                        |   -------------------------- 

                        |                 галузь 

                        ------------------------------ 

Рис. 2.1. Місце галузі у системі класифікації економічної діяльності 

Джерело: побудовано автором на основі [43] 

 

Характерним для зарубіжної нормативно-правової та наукової 

літератури є застосування до автомобілебудування поняття «автомобільна 

промисловість». Наукові джерела, не дають чіткого розмежування цих двох 

понять. В межах нашого дослідження будемо вважати категорії 

«автомобілебудування» та «автомобільна промисловість» тотожними. 



 54 

Автомобілебудування – це сукупність підприємств, які займаються 

виробництвом автотранспортних засобів: легкових та вантажних автомобілів, 

автобусів, причепів та напівпричепів. Згідно з Національним класифікатором 

України «Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010», 

автомобілебудування належить до секції С – «Переробна промисловість». До 

цієї секції належать процеси фізичної та хімічної переробки матеріалів та 

речовин, одержаних з продукції сільського, лісового та рибного господарств, 

добувної промисловості з метою випуску нової продукції. Продукція 

переробної промисловості може бути кінцевою (такою що вже придатна до 

споживання), або напівфабрикатом (такою що є матеріалом для подальшого 

виробництва). У цій секції автомобілебудуванню призначений код 29 – 

«Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів». 

Сюди включається: виробництво автотранспортних засобів; 

виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів; 

виробництво вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів; 

виробництво електричного й електронного устаткування для 

автотранспортних засобів; виробництво автотранспортних засобів для 

перевезення пасажирів або вантажів [43]. 

Місце автомобілебудування в системі економіки України наведено на 

рис. 2.2. 

 

Рис. 2.2. Місце автомобілебудування в національній економіці країни 

Джерело: побудовано автором на основі [43] 

Національне господарство 

Виробнича сфера 

Промисловість 

Переробна промисловість 

Машинобудування 

Автомобілебудування 
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Автомобілебудування входить до трійки лідерів серед видів 

економічної діяльності переробної промисловості за обсягами реалізованої 

продукції в грошовому еквіваленті після виробництва харчових продуктів та 

металургійного виробництва. З 2010 р. до 2012 р. обсяги реалізованої 

продукції в грошовому еквіваленті зросли в 1,65 рази, з 44,846 млн. грн. до 

74,035 млн. грн. (рис. 2.3). Проте, у 2012-2014 рр. автомобілебудування 

перебуває на стадії спаду і обсяги реалізованої продукції у грошовому 

еквіваленті знизилися до 38,358 млн. грн., або в 1,93 рази. Частка 

автомобілебудування в промисловості Україні у 2014 р. склала 2,7% (рис. 2.3) 

[26]. 

Згідно із Єдиним державним реєстром в Україні виробництво 

автотранспортних засобів представлено такими десятьма підприємствами: 

ПАТ «Запорізький автомобілебудівний завод», ПАТ «АвтоКрАЗ», ПАТ 

«Завод комунального транспорту», Публічне акціонерне підприємство 

«Автомобільна компанія «Богдан Моторс», Корпорація «Еталон», ТОВ «ВО 

«Кременчуцький авто збірний завод», ПрАТ «Єврокар», ПАТ «Херсонський 

автозбірний завод «Анто-Рус», ПАТ «Завод «Часівоярські автобуси», ПАТ 

«Черкаський автобус».  
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Рис. 2.3. Динаміка обсягу реалізованої продукції автомобілебудування 

України в грошовому еквіваленті у 2010-2014 рр. 

Джерело: побудовано на основі даних [9] 

 

На основі даних «Укравтопрому» було розраховано частку кожного 

підприємства в галузі за обсягом виробництва у 2008-2014 рр.(табл. 2.1). 
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Таблиця 2.1 

Частка підприємств в загальному обсязі виробництва 

автотранспортних засобів у 2008-2014 рр. 

Назва підприємства Частка, у % до загального обсягу виробництва 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 ПАТ «ЗАЗ» 60,88 66,64 54,57 58,15 54,46 40,24 45,66 

2 ПАТ «АвтоКрАЗ» 0,80 0,40 1,31 0,97 1,18 1,78 4,83 

3 ПАТ «ЗКТ» (ЛАЗ)* 0,03 0,00 0,11 0,09 н\д н\д н\д 

4 Корпорація «Богдан» 21,99 21,64 25,59 20,10 17,52 13,36 7,60 

5 Корпорація «Еталон» 0,89 0,12 1,39 1,88 2,05 2,19 1,08 

6 ТОВ «ВО «КрАСЗ» 6,51 5,41 7,61 6,23 4,30 17,94 26,13 

7 ПрАТ «Єврокар» 8,48 5,14 8,95 11,14 19,08 22,78 12,69 

8 ПАТ «ХАЗ «Анто-

Рус» 

0,01 0,02 0,08 0,08 0,001 - - 

9 ПАТ «Завод 

«Часівоярські 

автобуси» 

0,38 0,62 0,38 0,53 0,33 0,63 0,59 

10 ТОВ «Автомобільний 

завод «ВІПОС» 

67 - - - - - - 

11 ПАТ «Черкаський 

автобус» 

- - - 0,82 1,08 1,09 1,41 

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

Джерело: розраховано за даними [9] 

*дані від ПАТ «ЗКТ» не надані 

 

З таблиці 2.1 видно, що позиції підприємств на ринку у періоді з 2008-

2014 рр. є відносно стабільними. Проте, їх частка значно змінилася. Для ПАТ 

«АвтоКрАЗ» частка зросла у 6 разів, для Корпорації «Богдан» навпаки 

скоротилася у 3 рази. Чотири підприємства галузі припинили свою 

діяльність.  

У 2014 найбільшу частку у загальному обсязі виробництва належить 

ПАТ «ЗАЗ», ПрАТ «Єврокар» та ТОВ «ВО «КрАСЗ» (рис. 2.4.). Частка ТОВ 

«ВО «КрАСЗ»» зросла в загальному виробництві продукції через зниження 

останньої, а не через зростання показників підприємства. У серпні 2014 р. 

ТОВ «ВО «КрАСЗ»» припинило свою діяльність. Частка інших семи 

підприємств є відносно невеликою і у сумі складає приблизно 15% ринку. До 

2010 р. включно ПАТ «Черкаський автобус» перебував у складі корпорації 

«Богдан», а ТОВ «Автомобільний завод «ВІПОС» було закрито, ПАТ «ЗКТ» 

перебуває на стадії банкрутства. 



 57 

45,66

12,69

26,13

15,51
ПАТ "ЗАЗ"

ПрАТ"Єврокар"

ТОВ"ВО"КРаСЗ"

Інші

Рис. 2.4. Частка підприємств в загальному обсязі виробництва 

автотранспортних засобів у 2014 р. 

Джерело: побудовано автором на основі [9] 

 

Проте, враховуючи те, що підприємства виробляють різні види 

продукції, а кожен вид продукції (вантажні автомобілі, легкові автомобілі та 

автобуси, спецтехніка) має різну економічну, промислову та соціальну 

значущість, то аналіз підприємств галузі доцільно проводити окремо за 

кожним з них. Оскільки держава витрачає кошти з державного бюджету, а він 

в свою чергу формується платниками податків, то найбільшої державної 

підтримки потребують ті сфери, ті галузі економіки і відповідно ті види 

продукції, які є найбільш значущими для максимальної кількості громадян.  

Ми пропонуємо ввести коефіцієнт соціальної значущості продукції 

галузі ( сзК ), який буде характеризуватися як відношення кількості 

потенційних користувачів товарів та послуг до загальної кількості населення 

держави. Зрозуміло, що особа може ніколи не  скористатися громадським 

транспортом, чи машиною швидкої допомоги. Проте, фактично кожен 

громадянин є потенційним користувачем такого виду продукції. Тому 

кількість користувачів, ми характеризуємо як «потенційні» користувачі. Для 

продукції, яка забезпечує надання суспільних благ, або «соціально значущої 

продукції» коефіцієнт соціальної значущості прямує до 1.  

N

n
К пот

зс .. ,                        (2.1) 
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де N – це загальна кількість населення держави, осіб 

потn – потенційна кількість користувачів даної продукції, осіб. 

В автомобілебудуванні до продукції з високим коефіцієнтом соціальної 

значущості належать автобуси, які забезпечують якість та доступність 

пасажирських перевезень, шкільні автобуси, що забезпечують доступність 

послуг освіти для населення; спецтехніка, до якої належать спеціальні 

автомобілі – швидкі допомоги, пожежні автомобілі, комунальна техніка; 

вантажні автомобілі – продукція, подвійного призначення, яка 

використовується у військовій справі.  

Коефіцієнт соціальної значущості такої продукції прямує до 1. Легкові 

автомобілі є продукцією індивідуального використання, коефіцієнт 

соціальної значущості якої прямує до 0.  

Коефіцієнт промислової значущості характеризує рівень перехресного 

використання продукції автомобілебудування у промисловості і визначається 

як відношення кількості споживачів у суміжних галузях, які користуються 

цією продукцією до загальної кількості суб’єктів економічної діяльності у 

країні: 

з

гал
зп

N

n
К .

..  ,                        (2.2) 

де галn  це кількість галузей, які користуються даною продукцією; 

Nз – це загальна кількість галузей в економіці країни. 

Вантажні автомобілі – це вид продукції автомобілебудування, яка 

використовується іншими галузями економіки у виробничому процесі та 

торгівельній сфері. Вантажні перевезення є фактично пов’язуючим 

елементом між підприємствами-виробниками та місцями добування сировини 

у виробничій сфері, між клієнтом та постачальником у торгівельній сфері.   

В Україні насиченість ринку легкових автомобілів є низькою. Кількість 

автомобілів на 1000 осіб населення в 2014 р. в Україні становила 179 од., що 
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у 3,58 рази менше, ніж у США і у майже у 3 рази менше ніж в Німеччині 

(табл. 2.2).  

Таблиця 2.2 

Кількість легкових автомобілів на 1000 осіб населення  

Країна 
Чисельність населення, 

млн. чол. 

Парк легкових 

автомобілів, млн. од. 

Кількість автомобілів 

на 1000 чол. 

США 315,31 202,23 641 

Німеччина 81,89 43,56 532 

Польща 38,32 18,17 474 

Росія 143,00 37,22 260 

Україна 44,94 8,04 179 

Туреччина 74,51 8,35 112 

Джерело: [1] 

 

Низька насиченість ринку свідчить про можливість потенційного 

зростання попиту на продукцію автомобілебудування. Потенційний попит на 

продукцію є фактором, що характеризує потенційну інвестиційну 

привабливість продукції. Адже, чим нижчою є насиченість ринку 

продукцією, тим більшим є потенційний збут даної продукції в країні, а отже, 

стимулює приплив інвестицій у виробництво даного виду продукції.  

Ми пропонує ввести коефіцієнт економічної значущості для продукції 

автомобілебудування. Коефіцієнт економічної значущості характеризує 

економічну віддачу, яка оцінюється обсягом сплачених податків та зарплатою 

зайнятих в галузі:  

N

Е
К в

зе .. ,                        (2.3) 

де, Ев – обсяг економічної віддачі в грошовому еквіваленті; 

N – загальна кількість населення країни. 

Вся продукція автомобілебудування за рахунок впливу на розвиток 

робочих місць відноситься до економічно важливих видів продукції, 

коефіцієнт економічної значущості якої прямуватиме до 1. 

На підставі визначених значень коефіцієнтів значущості розроблено 

типологію продукції автомобілебудування за значущістю (рис. 2.5).  
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Значущість 

продукції 

Автобуси Вантажні автомобілі та 

спецтехніка 

Легкові автомобілі 

Економічна    

Промислова    

Соціальна    

 

Рис. 2.5. Матриця типології продукції автомобілебудування за рівнем 

значущості 

Джерело: сформовано автором 

 

З рисунку 2.5 зрозуміло, що найбільшу значущість серед видів 

продукції в автомобілебудуванні мають вантажні автомобілі, адже є 

продукцією економічної, соціальної та промислової значущості; середню – 

автобуси, адже є продукцією економічної та соціальної значущості; 

найменшу – легкові автомобілі, адже є продукцією лише економічної 

значущості.  

Таким чином, процес подальшого планування та регулювання розвитку 

автомобілебудування доцільно здійснювати ґрунтуючись на наведеній вище 

значущості продукції. Це передбачатиме розроблення та впровадження 

системи окремих регулюючих рішень для кожного виду продукції.  

Регулювання розвитку автомобілебудування в цілому буде ефективним 

тільки у випадку коли регулювання розвитку кожного окремого виду 

продукції буде ефективним. Диверсифікація регулювання за видами 

продукції дозволить мінімізувати витрати з державного бюджету, і 

максимізувати ефективність застосування прийнятих рішень у сфері 

планування та регулювання розвитку автомобілебудування в Україні. 

Сім підприємств галузі є виробниками автобусів: ПАТ «ЗАЗ», 

Корпорація «Богдан», Корпорація «Еталон», ПАТ «ХАЗ «Анто-Рус», ПАТ 

«ЗКТ», ПАТ «Завод «Часівоярські автобуси», ПАТ «Черкаський автобус». 

Кожен з виробників зосередився на автобусах певного класу, орієнтуючись на 

певному сегменті ринку. До 2010 р. найбільшими виробниками автобусів в 
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Україні були: Корпорація «Еталон», Корпорація «Богдан», ПАТ «Завод 

«Часівоярські автобуси» та ПАТ «ЗАЗ». Корпорація «Еталон» була заснована 

у 2010 р., до Корпорації «Еталон» входять ПАТ «Бориспільський автозавод» 

та ПрАТ «Чернігівський автозавод». Вже у 2013 р. цьому підприємству 

належала найбільша частка у виробництві автобусів галузі – 39,57%. У 2014 

р. підприємство стало другим на ринку, обсяги виробництва автобусів склали 

33,59%.  
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Рис. 2.6. Динаміка обсягів виробництва автомобілебудування за видами 

продукції у 2009-2014 рр. 

Джерело: побудовано автором на основі [9] 

 

У 2011 р. після виходу із корпорації «Богдан» ПАТ «Черкаський 

автобус» зайняв другу позицію в автобусобудівному сегменті галузі, тоді як 

сама корпорація «Богдан» втратила значну частку ринку із 33,36% у 2010 р. 

до 3,85% у 2011 р. Проте, до кінця 2013 р. підприємству вдалося наростити 

обсяги виробництва до 20,01% обсягу виробництва всієї галузі і зайняти 

третю позицію у галузі. У 2014 р. ПАТ «Черкаський автобус» стало лідером у 

виробництві автобусів з часткою виробництва 36,33% від загального 

виробництва автобусів в Україні. ТОВ «ЛАЗ» та ПАТ «ХАЗ «Анто-Рус» у 

2013-2014 рр. не виготовили жодного автобуса. На рис. 2.7 наведено частку 

кожного підприємства в загальному обсязі виробництва автобусів у 2014 р. 
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Рис. 2.7. Частка підприємств в загальному обсязі виробництва автобусів  

у 2014 р. 

Джерело: побудовано автором на основі [9] 

 

У таблиці 2.3. наведено частку підприємств виробників автобусів у 

2008-2014 рр. 

Таблиця 2.3 

Частка підприємств виробників автобусів у сегменті галузі  

у 2008-2014 рр. 

Назва підприємства 
Частка, у % 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 

Джерело: розраховано автором на снові даних [9] 

 

Виробниками легкових автомобілів є чотири підприємства: ПАТ «ЗАЗ», 

ТОВ «ВО «КрАСЗ», ПрАТ «Єврокар», Корпорація «Богдан». За результатами 
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2014 р. найбільшим виробником легкових автомобілів в Україні є ПАТ 

«ЗАЗ», частка якого в цьому сегменті галузі становить близько 50%. ПрАТ 

«Єврокар» належить 28,97% виробництва легкових автомобілів, ТОВ «ВО 

«КрАСЗ» є виробниками приблизно 28,97% легкових автомобілів, проте, як 

зазначалося вище у 2014 р. підприємство завершило свою діяльність. 

Найменшим за часткою є Корпорація «Богдан» – 7,71 % (рис. 2.8). 
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Рис. 2.8 Частка підприємств в загальному обсязі виробництва легкових 

автомобілів у 2014 р. 

Джерело: побудовано автором на основі [9] 

 

Частка кожного з підприємств у 2008-2014 рр. наведена у таблиці 2.4. 

Таблиця 2.4 

Частка підприємств виробників легкових автомобілів у сегменті 

галузі у 2008-2014рр. 

Назва 

підприємства 

Частка, у % до загального обсягу виробництва 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

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

Корпорація 

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

ТОВ «ВО 

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

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

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 

Джерело: розраховано за даними [9] 
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Виробництво вантажних автомобілів в Україні здійснюють шість 

підприємств: ТОВ «ВО «КрАСЗ», ПАТ «ЗАЗ», Корпорація «Богдан», 

Корпорація «Еталон», ПАТ «Черкаський автобус» та ПАТ «АвтоКрАЗ». 

Перші п’ять з яких здійснюють виробництво на основі іноземних шасі та 

комплектуючих і одне, ПАТ «АвтоКрАЗ», є єдиним в Україні підприємством, 

яке володіє повним циклом виробництва вантажних автомобілів і єдиним у 

світі виробником такого класу вантажівок та спецтехніки. Саме ПАТ 

«АвтоКрАЗ» у 2013 р. стало найбільшим виробником вантажних автомобілів 

в Україні, частка якого склала 40,69% від всього обсягу вироблених 

вантажних автомобілів в Україні. У 2014 р. підприємство наростило обсяги 

виробництва, що пов’язано із залученням продукції підприємства для 

військових потреб в Україні, частка підприємства склала 71,84%.  

За підсумками 2014 р. частка ПАТ «ЗАЗ» склала 16,41%, Корпорації 

«Богдан» 6,41% , Корпорації «Богдан» – 6,31 %. Частка Корпорації «Богдан» 

значно зменшилася у зв’язку із виходом із корпорації ПАТ «Черкаський 

автобус». Частка ж останнього склала у 2014 р. 4,61%. Частка Корпорації 

«Еталон» становила 5,56%, проте підприємство лише розпочало виробництво 

вантажних автомобілів, адже ПАТ «Бориспільський автозавод» – єдиний 

виробник вантажних автомобілів корпорації до 2010 р., не виготовляло такого 

виду продукції. ТОВ ВО «КрАСЗ» не виготовило у 2013-2014 рр. жодного 

вантажного автомобіля, зосередившись на виробництві легкових (рис. 2.9). 
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Рис.2.9. Частка підприємств в загальному обсязі виробництва вантажних 

автомобілів у 2014 р. 

Джерело: побудовано автором на основі [9] 



 65 

Частка кожного з підприємств у 2008-2014рр. наведена у таблиці 2.5. 

Таблиця 2.5 

Частка підприємств виробників вантажних автомобілів у сегменті 

галузі у 2008-2014рр. 

Назва підприємства Частка, у % 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 

Джерело: розраховано автором на основі даних [9] 

 

Для порівняння загальної ситуації на світових ринках та української 

галузі автомобілебудування нами було проведено дослідження стану 

світового ринку автомобілебудування. На основі узагальнення результатів 

робіт вчених можна виділити наступні тенденції світового 

автомобілебудування [109;161]:  

 прагнення автомобілевиробників до зменшення собівартості 

продукції змушує інвестувати у виробничі потужності в країнах, що 

розвиваються, а також будувати своє виробництво ближче до споживача. 

Таким чином, багато країн, що розвиваються створюють відповідні програми, 

які передбачають позитивні інвестиційні умови для того, щоб підприємства 

створювали автомобілебудівні заводи саме на їх території;  

- створення глобальних альянсів – спільних підприємств в світовій 

промисловості, що передбачає злиття гігантських автомобілевиробників; 

- консолідація галузі, або яскраво виражена її регіональна структура: 

підвищення глобальної конкуренції розділило світових виробників на три 

основні групи, кожна з яких має свій ринок збуту. Б. Наг, С. Бенерджі і Р. 

Четерджі зазначають, що частка компаній Форд, Дженерал Моторс та 
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Крайслер на ринку США складає близько 76% ,а 30% європейського ринку 

складає німецький автопром. В той час як на азійських ринках лідируючу 

позицію займають місцеві автовиробники, такі як Хонда, Тойота, Ніссан та 

ін.;  

- специфічність деталей та елементів для різних моделей 

автотранспорту, що не дозволяє використовувати стандартизовані елементи 

для виробництва різної продукції. Це значно підвищує витрати фірм, які 

співпрацюють із різними автомобілевиробниками, що сприяє створенню 

кластерів із  виробників, постачальників та виконавців проектних робіт [161, 

с. 6-7]. Автомобіль складається з близько 20 тис. деталей, через специфічність 

яких в автомобілебудуванні дуже важлива узгоджена робота постачальників, 

а особливої важливості набули угоди про спільний розвиток, укладені між 

компаніями та постачальниками виробничої технології [109, с. 516]. 

З усього вище сказаного робимо висновок, що світовий ринок 

автомобілебудування подолав кризу і зараз перебуває на стадії росту. Окрім 

цього, перспективними для розвитку автомобілебудування є країни, що 

розвиваються, адже світові автомобілевиробники намагаючись зменшити свої 

витрати на виробництво, переносять свої заводи до цих країн в пошуках 

відносно недорогої робочої сили. 

За статистикою автомобілебудування і в Україні і в світі стало однією з 

галузей, що зазнали найбільшого спаду під час глобальної фінансової кризи 

2008-2009 рр. Попит на автомобілі різко впав, що створило надлишок 

виробничих потужностей на автомобілебудівних підприємствах. За даними 

Світової Організації Автомобілевиробників негативна тенденція у світовому 

виробництві автотранспортних засобів розпочалась у 2008 р. Виробництво 

автотранспорту скоротилася з 73,27 млн. од. автотранспортних засобів у 2007 

р. до 70,52 млн. од. у 2008 р., тобто на 4% порівняно із попереднім роком. У 

2009 р. воно скоротилося ще на 10 млн. одиниць порівняно із 2008 р., що 

склало 12% до переднього року. Проте вже у 2010 р. галузі вдалося подолати 

кризу і збільшити своє виробництво до 77,7 млн. од. продукції. Така 



 67 

позитивна тенденція зберігається і зараз. У 2014 р. було виготовлено 89,73 

млн. одиниць продукції [165]. 
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Рис. 2.10. Світове виробництво автотранспортних засобів за період  

2008-2014 рр. 

Джерело: побудовано автором на основі [160] 

 

Найбільшими світовими виробниками автотранспорту є Китай, Японія 

та США, на яких припадає майже половина всього світового виробництва. У 

2012 р. в цих країнах було вироблено 39,5 млн. одиниць автотранспорту, що 

склало 47% світового виробництва відповідного року. Виробництво продукції 

збільшується з року в рік, у 2013 р. обсяг світового виробництва складав 

87,56 млн. од. продукції, у 2014 р. – 89,73 од. продукції (рис. 2.10).  

Для Росії, міжнародною компанією Boston Consulting group була 

розроблена програма розвитку російського автомобілебудування, яка 

передбачає нарощення обсягів внутрішнього виробництва до 2020 року до 4 

млн. од. продукції, що дозволить країні зайняти п’яту позицію в світовому 

автомобілебудуванні. Проте, у 2014 р. російське автомобілебудування 

показало зниження обсягів виробництва до 1, 89 млн. од. продукції, що 

склало 13,8 % від попереднього року.  

http://www.oica.net/
http://www.oica.net/
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Головна небезпека пов’язана із територіальним розміщенням для 

України пов’язана із Туреччиною, яка активно нарощує свої 

автомобілебудівні потужності і у 2014 р. на заводах країни було вироблено 

1,17 млн. од. продукції. Світові автомобілевиробники виходять на турецький 

ринок, виробництво автотранспорту зосереджено на 15 заводах, які крім 

автомобілів турецьких брендів випускають техніку таких марок як Citroen, 

Ford, FIAT, Honda, Hyundai, ISUZU, MAN, Mercedes-Benz, Opel, Renault, 

Peugeot, Toyota. Більше 70% продукції цих заводів експортується в країни 

ЄС. На даний час в країні планується відкриття заводу Nissan. За обсягами 

експорту автотранспорт займає в Туреччині третє місце [9]. 

В Україні у 2009 році виробництво галузі різко скоротилося із 423,1 

тис. одиниць до 69,3 тис. одиниць автотранспорту, тобто обсяг виробництва 

скоротився на 83,6%. Українське автомобілебудування стало першим за 

рівнем падіння виробництва у світі і другим за рівнем падіння продажів у 

Європі [165]. У 2010 р. виробництво почало зростати. У 2011 р. обсяг 

виробництва автомобілебудівної галузі склав 104,1 тис. од. продукції, що 

становить лише 25% від виробництва докризового 2008 р. У 2012 р. 

спостерігалася негативна тенденція в галузі, виробництво скоротилося до 

76,28 тис. од. продукції, на 27,1 % порівняно із 2011 р. (рис. 2.11) [165]. 
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Рис. 2.11. Динаміка обсягів виробництва та продажу нових автотранспортних 

засобів в Україні у 2008-2014рр. 

Джерело: побудовано автором на основі даних [9] 

http://www.oica.net/
http://www.oica.net/
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У 2014 р. Україна стала країною з найменшим обсягом виробництва 

автотранспортних засобів у світі серед автомобілебудівних країн, із 

загальним обсягом виробництва всього 28,71 тис. од. продукції. Перевищення 

продажів автотранспортних засобів над обсягом їх виробництва в країні, та 

різні тенденції розвитку цих показників (коли виробництво спадає, а обсяг 

продажів зростає) дозволяють нам зробити висновок, що вітчизняна 

продукція не задовольняє в повній мірі потреб українських споживачів. 

Вчені відзначають, що економічна активність в автомобілебудівній 

галузі співпадає з економічною активністю в державі загалом, що характерно 

для традиційних галузей економіки (рис. 2.12) [149, с. 1] . 
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Рис. 2.12. Динаміка росту ВВП та індексу виробництва автотранспортних 

засобів в Україні за період 2008-2014 рр. 

Джерело: побудовано автором на основі [25] 

 

Важливо також проаналізувати зовнішній товарообіг галузі, обсяг та 

структуру експортно-імпортної діяльності підприємств галузі. Саме 

структура цієї величини визначає позицію країни в даній галузі на світовому 

ринку [51, с. 11]. У таблиці 2.5 наведено обсяг імпорту та експорту 

автотранспортних засобів в Україні за 2008-2014 рр. у млн. грн. Для аналізу 

співвідношення експорту та імпорту використаємо коефіцієнт покриття 

експортом імпорту: 

%100
I

E
K ,                        (2.4) 
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де К – коефіцієнт покриття експортом імпорту; 

Е – вартісний обсяг експорту, млн. грн.; 

І – це вартісний обсяг імпорту, млн. грн. 

Вартість імпорту автотранспортних засобів в Україну значно 

перевищує вартість експорту, а також вони дуже різняться за структурою. У 

вартості імпорту автотранспортних засобів значну перевагу мають легкові 

автомобілі, частка яких в загальному обсязі складає 75%, близько 20% сягає 

частка вантажних автомобілів та 2,5% автобусів та спецтехніки (рис. 2.13, 

рис. 2.14). У вартості експорту найбільшу частку займають легкові автомобілі 

– 58,8%, вантажні автомобілі – 16,2%, а також автобуси – 13,8% та транспорт 

спецпризначення 11,2%.  
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Рис. 2.13. Товарна структура імпорту автотранспортних засобів 

Джерело: побудовано автором на основі даних [25] 
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Рис. 2.14. Товарна структура експорту автотранспортних засобів 

Джерело: побудовано автором на основі даних [25] 
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З таблиці 2.6. видно, що існує негативна для вітчизняної галузі 

тенденція покриття експортом імпорту. 

Коефіцієнт покриття експорту імпортом досяг максимального значення 

2011 р. – 10,12% і був мінімальним у 2013р. – 3,47%. Це означає, що виручка 

вітчизняних автомобілебудівних підприємств від експорту товарів у 2013 р. 

була у 20 разів нижчою, ніж витрати населення на купівлю аналогічних 

імпортованих товарів.  

Таблиця 2.6 

Вартість імпорту та експорту автотранспортних засобів в Україні 

за 2011-2014 рр. в млн. грн. 

Звітний 

період 

Вартість 

експортованих 

автотранспортних 

засобів(І),  

тис. дол. США 

Вартість 

імпортованих 

автотранспортних 

засобів(Е),  

тис. дол. США 

Сальдо, 

тис. дол. США 

Коефіцієнт 

покриття 

експортом 

імпорту, % 

2011 385082 3805013 - 3419931 10,12 

2012 323157 4180252 - 3857095 7,73 

2013 131761 3796866 -3665105 3,47 

2014 83583 1587653 - 1504070 5,26 
Джерело: складено автором на основі даних [25] 

 

З таблиці 2.7 можна зробити висновок, що найкраще співвідношення 

експорту-імпорту існує для автобусів. Вартість експортованих вітчизняних 

автобусів складає близько 60% від вартості імпорту цієї ж продукції. Робимо 

висновок, що автобус є найбільш затребуваними на зовнішньому ринку.  

Надзвичайно негативною є ситуація у секторі легкових автомобілів, де 

вартість експортованих автомобілів складає менше 2% від імпорту продукції. 

Це ще раз підкреслює не конкурентоспроможність вітчизняних легкових 

автомобілів на світовому ринку.  

Співвідношення експорту до імпорту вантажних автомобілів зросло з 7 

% до 15 % у 2014 р. проте таку динаміку не можна назвати позитивною, адже 

спричинене таке зростання не збільшенням експорту вантажівок, а 
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зменшенням їх імпорту, що можна пов’язати із погіршенням економічного 

стану підприємств, які були покупцями відповідної техніки. 

Таблиця 2.7 

Вартість імпорту та експорту автотранспортних засобів за видами 

продукції в Україні за 2011-2014 рр. 

Звітний 

період 

Вартість 

експортованих 

автотранспортних 

засобів(І),  

тис. дол. США 

Вартість 

імпортованих 

автотранспортних 

засобів(Е),  

тис. дол. США 

Сальдо, тис. 

дол. США 

Коефіцієнт 

покриття 

експортом 

імпорту(К), % 

Автобуси 

2011 38740 56789 -18049 68,22 

2012 50262 86546 -36284 58,08 

2013 24820 46359 -21539 53,54 

2014 8848 15453 -6605 57,26 

Легкові автомобілі 

2011 283280 2979479 -2696199 9,51 

2012 214090 3247145 -3033055 6,59 

2013 48922 2995445 -2946523 1,63 

2014 19785 1211944 -1192159 1,62 

Вантажні автомобілі 

2011 63063 768745 -705682 8,21 

2012 58807 846561 -787754 6,95 

2013 58019 755062 -697043 7,68 

2014 54947 360256 -305309 15,25 
Джерело: розраховано автором на основі [26] 

 

З іншої сторони для оцінки балансу торгівельних потоків експорту-

імпорту товарів певної галузі і оцінки порівняльних переваг країни 

використовується індекс RCA, запропонований Б. Балассом [151]. Індекс 

RCA є найбільш широко використовуваним показником аналізу порівняльної 

переваги в літературі, який дає можливість оцінити порівняльні переваги на 

основі спеціалізації країни в експорті стосовно деякої контрольної групи. 

Отже, індекс RCA використовується для розрахунку відносних переваг чи 

недоліків тієї чи іншої країни в певному класі товарів або послуг, про що 

свідчать торговельні потоки. В нашому випадку застосування індексу RCA 
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дає можливість оцінити порівняльні переваги вітчизняної автомобілебудівної 

галузі у світовій торгівлі.  

Індекс RCA розраховується за такою формулою: 

ntn

tjij

ij
XX

XX
RCA

/

/
 ,                        (2.5) 

де ijX  – експорт країни (i ) товарів сектору (j);  

tjX  – експорт усіма країнами взятими до аналізу (t) товарів сектору (j);  

nX  –  загальний  (n) експорт країн взятої для аналізу;  

ntX  – загальний експорт інших країн, взятих для аналізу. 

За нашими підрахунками індекс RCA для автомобілебудівної галузі 

склав 0,37 < 1, а це означає, що дана галузь не має порівняльної переваги у 

структурі експорту країни, тобто продукція не є конкурентоспроможною на 

світовому ринку [168]. 

Середньооблікова кількість штатних працівників зайнятих у 

виробництві автотранспортних засобів та устаткування в Україні у грудні 

2014 р. становила 167,0 тис. осіб, що складає 1,68% від загальної облікової 

кількості штатних працівників зайнятих в Україні та 6,41% від загальної 

кількості штатних працівників зайнятих в промисловості. Середня заробітна 

плата на одного штатного працівника у сфері виробництва автотранспортних 

засобів в місяць у 2014 році склала 3274 грн. [26]. 

Проте, окрім робочої сили найбільш важливими факторами для 

автомобілебудування є також наявність ресурсів та технології виробництва 

[109]. В Україні використовуються застарілі технології виробництва, що 

значно знижує продуктивність праці і збільшує собівартість продукції. Така 

ситуація характерна для всіх країн СНД. Наприклад, для виробництва одного 

автомобіля АвтоВАЗ необхідно близько 320 людино-годин, тоді як на 

європейських заводах всього 26 людино-годин [109]. 

Існує велика кількість факторів, які визначають особливості розвитку 

автомобілебудування в тій чи іншій країні. До них належать споживчі смаки 

та купівельна спроможність населення, експлуатаційні характеристики тощо. 
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Зокрема, у країнах що розвиваються дороги і паливо часто більш низької 

якості, що вимагає від транспортних засобів певних специфічних 

характеристик – зміцнення підвіски, рульового управління тощо [161, с. 14-

15].  

Одною з причиною, що спричинили зменшення купівлі автотранспорту 

у світі та в Україні, згідно звіту OECD (Organisation for Economic Co-operation 

and Development), стала недоступність кредитів, що змусило велику кількість 

домогосподарств та підприємств відкласти покупку автотранспорту на 

майбутнє [149, с. 9]. В Україні у 2009 р. дійсно спостерігалося незначне 

скорочення кредитування на 7620 млн. грн., що склало лише 1% від 

загального обсягу кредитування 2009 р. (табл. 2.8). Проте, в контексті 

загального обсягу наданих кредитів прослідковується зменшення обсягу 

кредитів наданих фізичним особам. З 2009 р. до 2014 р. обсяг наданих 

фізичним особам кредитів зменшився на 38 %, у грошовому еквіваленті, що 

може відображати причини значного спаду продажів автотранспортних 

засобів. 

Таблиця 2.8 

Обсяг наданих кредитів у період з 2008-2014 рр. 

Рік 

Загальний обсяг 

наданих кредитів, 

млн. грн. 

Обсяг наданих кредитів 

суб’єктам 

господарювання,  

млн. грн. 

Обсяг наданих кредитів 

домогосподарствам,  

млн. грн. 

2008 792244 472584 364660 

2009 747348 474991 272357 

2010 755030 508288 246742 

2011 825320 580907 244413 

2012 80900 626200 196300 

2013 815142 609202 161775 

2014 911402 698777 167773 

Темп 

приросту 

2014/2009 

1,24 1,48 0,62 

Джерело: сформовано автором на основі [26] 
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Частка автокредитування у структурі кредитування значно скоротилася. 

За даними ІАГ «Автоконсалтинг» частка нових  автомобілів проданих в 

кредит у 2008 р. становила більше 60% від загальної кількості продаж, тоді як 

в 2009 р. менше 10%. У 2010-2014 рр. частка склала близько 20% [40]. Тобто, 

можна говорити про скорочення продаж автотранспортних засобів за рахунок 

зменшення їх купівлі в кредит. Така негативна тенденція зберігається через 

високі кредитні ставки по авто кредитам, які становлять 18-19 % річних на 

нові автомобілі вітчизняного виробництва, та 16 % річних на нові іномарки 

[107]. 

Різке зменшення продажу нових автомобілів у 2009-2010 років привело 

до росту середнього віку автопарку в Україні. На даний час цей показник є 

найбільшим серед країн Європи і складає 18,4 роки (рис. 2.15) [1; 3]. Через 

великий вік автотранспорту збільшується кількість викидів шкідливих 

речовин в атмосферу, а також такі засоби є менш надійним, що збільшує 

небезпеку створення ДТП. Необхідно зауважити, що згідно із ЗУ «Про деякі 

питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних 

засобів»  з 2014 р. в Україні діє екологічний стандарт, що регулює вміст 

шкідливих речовин у вихлопних газах і застосовується до якості пального та 

конструкції двигунів транспортних засобів, що означає, що первинна 

реєстрація автомобілів із нижчими стандартами є забороненою. Всі 

українські автовиробники перейшли на виробництво автотранспорту, який 

відповідає нормам Євро 4.  
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Рис. 2.15. Середній вік автотранспортних засобів в Україні та інших країнах 

Джерело: побудовано автором на основі [1; 3]. 
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Значний вплив на розвиток автомобілебудування мають вподобання 

споживачів, їх очікування та реакція на певні зміни. За визначенням М. 

Портера споживачі є однією із «конкурентних сил, яка визначає потенційну 

прибутковість в галузі» [88,с.153]. В економічній теорії з даною ціллю 

використовують функцію попиту. Вченими чітко визначено, що попит на 

певний товар «залежить від рівня виробництва, грошових доходів населення 

та рівня і співвідношення роздрібних цін на різні товари» [146, c.85]. 

Для оцінки рівня попиту на продукцію автомобілебудування доцільно 

провести кореляційно-регресійний аналіз залежності обсягу купівлі продукції 

від рівня цін на купівлю автотранспортних засобів Такий аналіз дає 

можливість представити обсяг купівлі автотранспортних засобів (Y) як 

функцію ціни автотранспортних засобів у відповідному році (
1х ): 

Y = а + b
1х ,                        (2.6) 

де а – точка  перетину прямої попиту з віссю ординат;  

b – кутовий коефіцієнт прямої, який дорівнює тангенсу кута, 

утвореного прямою попиту і віссю абсцис. 

Вихідні дані для здійснення аналізу наведені в таблиці 2.9. 

Таблиця 2.9 

Вихідні дані для кореляційно-регресійного аналізу попиту на 

автотранспортні засоби в Україні у 2010-2014рр. 

Роки 
Обсяг купівлі 

автотранспортних засобів, од. 

Індекс цін на купівлю автотранспортних 

засобів( 1х ), % 

2010 188408 104,4 

2011 22725 102,6 

2012 259586 100,9 

2013 232894 95,8 

2014 105957 105,0 

Джерело: побудовано автором на основі [9], [26] 

 

На основі розрахунків ППП «Exel» було отримано рівняння залежності 

обсягів купівлі автотранспортних засобів від індексу цін на них: 

Y= 497,78 – 2,63 1х . 
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З економічної точки зору визначений параметр а=497,78 визначає 

порогове значення зміни ціни на автотранспортні засоби, яке буде 

неприйнятним для покупців, а b=2,63 визначає еластичність попиту на 

автотранспортні засоби за ціною на них. Отже, відповідно до отриманих 

значень, автотранспортні засоби є товаром з еластичним попитом, зі 

збільшенням ціни на 1% , попит на цей товар зменшується на 2,63%.  

Проведене дослідження показало, що автомобілебудування є однією з 

пріоритетних галузей промисловості України, яка здійснює суттєвий вплив на 

ряд суміжних галузей економіки та на розв'язання економічних та соціальних, 

екологічних і науково-технічних проблем.  

Сучасний стан автомобілебудівної галузі в Україні характеризується 

зниженням обсягів виробництва, незважаючи на збільшення виробництва 

автотранспортних засобів у світі, і зростанням обсягів продажів 

автотранспортних засобів в Україні. Останнє на фоні зниження обсягів 

виробництва говорить про неспроможність вітчизняної продукції 

задовольнити потреби вітчизняних споживачів. Низький коефіцієнт покриття 

експортом імпорту свідчить про незатребуваність вітчизняної продукції на 

світовому ринку. 

Для досягнення стабілізації та подолання негативних явищ необхідно 

комплексне поєднання з однієї сторони – підтримки галузі державою за 

допомогою створення сприятливих умов розвитку вітчизняного 

автомобілебудування, з іншої – адекватного управлінського прагматизму 

власне виробників, які повинні забезпечити модернізацію технологій 

виробництва та покращення якості вітчизняних автотранспортних засобів. 

Для максимізації ефективності державного регулювання розвитку 

автомобілебудування доцільно диференціювати підходи до кожного окремого 

виду продукції, визначивши його соціальну, економічну та промислову 

значущість. Зрозуміло, що максимальної підтримки з державного бюджету 

потребує найбільш значуща продукція. В автомобілебудуванні такою є 

вантажні автомобілі, автобуси. Вся продукція автомобілебудування є 
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економічно значущої продукцією через високу економічну віддачу. Легкові 

автомобілів є інвестиційно привабливим видом автотранспортних засобів, 

проте, найменш значущою продукцією автомобілебудування, тому для таких 

видів продукції передбачено лише забезпечення привабливого інвестиційного 

клімату. 

 

2.2. Аналіз проблем програмно-цільового планування розвитку 

автомобілебудування в Україні 

Регулювання пріоритетних галузей у державі здійснюється із 

застосуванням особливої форми макропланування – державного цільового 

програмування, що передбачає впровадження державних цільових програм 

розвитку економіки загалом та її окремих галузей.  

З метою розвитку автомобілебудівної галузі в Україні за роки 

незалежності було прийнято декілька державних програм. Проте система 

державного програмування не була однорідною. Ми провели аналіз 

державного програмування за різними видами продукції. Таке дослідження 

доцільно розпочати із аналізу впроваджених програм розвитку для легкового 

автомобілебудування, оскільки воно було хронологічно першим. 

Попереднім етапом програмування розвитку виробництва легкового 

автомобілебудування є прийняття Закону України «Про стимулювання 

виробництва автомобілів в Україні» у 1997 р. [102], який діяв до 2004 р. Ним 

передбачалося створення відповідних умов для залучення іноземних та 

внутрішніх інвестицій у вітчизняне автомобілебудування. Законом вводилися 

податкові пільги, такі як звільнення від ПДВ, податку на прибуток, ввізного 

мита для інвесторів виробників-резидентів, за умови участі відповідних 

підприємств у інвестиційній програмі Кабінету Міністрів України, кожна з 

таких програм формувалася спеціально під конкретне підприємство. По суті 

цей Закон став першим нормативно-правовим актом, який регулював 

розвиток автомобілебудування в Україні. Він став поштовхом для розвитку 
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галузі і  вже в 1998 р. індекс виробництва автотранспортних засобів склав 

5,02 (рис. 2.16).  
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Рис. 2.16. Динаміка індексу виробництва автотранспортних засобів в Україні, 

1998-2014 р. 

Джерело: [9] 

 

Тобто, виробництво продукції в галузі збільшилося в 5 разів. На основі 

цього закону базувалися всі подальші цільові державні програми розвитку, 

фактично він був своєрідною базою для них, визначаючи основні подальші 

напрямки.  

Експерти доводять спеціальну спрямованість такого закону на розвиток 

найбільшого на той час українського автовиробника ЗАТ «Запорізький 

автомобілебудівний завод», 80 % акцій якого належало державі [50]. У 1997 

р. ЗАТ «ЗАЗ» був підписаний договір про створення спільного підприємства з 

корейським концерном Daewoo Motors, про створення СП «АвтоЗАЗ-Деу», 

що знайшло відображення в затвердженій Кабінетом міністрів України 

«Інвестиційній програмі спільного українсько-корейського підприємства з 

іноземною інвестицією у формі закритого акціонерного товариства «АвтоЗаЗ-

деу». Головним завданням програми було через створення спільного 

підприємства сприяти розвитку вітчизняного автомобілебудування, ведення 
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господарської діяльності та отримання прибутку від виробництва 

автомобілів, автобусів, запасних частин до них, сприяння виробництву 

комплектуючих виробів, інструментальної та верстатобудівної бази, продажу 

та післяпродажного обслуговування автомобілів і автобусів [95]. Так, 

фактично, зростання 1997-1998 рр. було досягнуто за рахунок легкових 

автомобілів та спецтехніки, але воно було недовготривалим, в подальшому 

галузь і легкове автомобілебудування зокрема демонстрували незначне 

щорічне зростання аж до 2008 р. включно (рис. 2.17). 
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Рис. 2.17. Динаміка обсягу виробництва легкових автомобілів у 1997-2014 рр. 

Джерело: [9] 

 

Проте, загальний потенціал розвитку не був використаний повною 

мірою через ряд причин. Д. Котляр до таких відносить, по-перше, 

монопольне становище СП «АвтоЗАЗ-Деу», що дозволяло підприємству 

встановлювати необґрунтовано високі ціни на продукцію, що негативно 

впливало на попит. А, по-друге, те, що обмеження, встановлені державою на 

ввезення імпортної, продукції не зачепило сегмент відносно дешевих 

автомобілів, таких як автотранспортні засоби російського виробника ВАТ 

«АвтоВАЗ». Тому за співвідношенням «ціна-якість» українські автомобілі 

значно поступалися російському конкурентові [50]. 
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У 2006 році Кабінетом міністрів України було прийнято розпорядження 

«Про схвалення Концепції розвитку автомобільної промисловості та 

регулювання ринку автомобілів на період до 2015 року». Метою цієї 

концепції було забезпечення розвитку вітчизняного автомобілебудування, 

забезпечення просування продукції на світовий ринок та модернізація діючих 

і утворення нових підприємств для підвищення конкурентоспроможності 

продукції. Впровадження концепції повинно було створити сучасне 

виробництво автотранспортних засобів за допомогою залучення в процес 

іноземних автомобілевиробників, забезпечити просування продукції на 

світовий ринок, розшити ринок експорту продукції, збільшити до 2015 року 

річні обсяги виробництва легкових автомобілів до 500 тис., вантажних 

автомобілів – до 45 тис., автобусів – до 20 тис. одиниць; додатково створити 

15-20 тис. робочих місць; збільшити надходження до бюджетів, задовольнити 

внутрішній попит на сучасну автомобільну техніку.  

Завданнями Концепції було: забезпечення вітчизняного автомобільного 

ринку продукцією, що відповідає міжнародним вимогам з екології та безпеки; 

створення відповідних умов для ефективного використання нових, а також 

модернізації діючих потужностей для виробництва автотранспортних засобів; 

збільшення обсягу виробництва і розширення номенклатури 

автотранспортних засобів; забезпечення розвитку конкуренції у сфері  

виробництва, продажу та обслуговування автомобільної техніки; зменшення 

собівартості автотранспортних засобів; інтеграція вітчизняних підприємств, 

що виготовляють комплектуючі для автотранспортних засобів у світове 

автомобілебудування; утворення із залученням інвесторів нових 

автомобілебудівних підприємств; збільшення обсягів виробництва легкових 

автомобілів, оновлення парку автобусів загального користування [105]. 

Знову ж таки, ніяких чітких кроків, яким чином завдання Концепції 

повинні виконуватися в документі не вказано. Не зазначено ні чітких 

інструментів регулювання, ні податкових ставок. Таким чином, вважаємо цю 
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Концепцію декларативною, такою яка на практиці не несла жодного 

реального впливу на розвиток автомобілебудування в Україні. 

На початку 2014 р. Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження 

«Про затвердження Концепції Державної цільової економічної програми 

розвитку легкового автомобілебудування на період до 2020 року» [106]. 

Концепція передбачає розробку в шестимісячний термін «Державної цільової 

економічної програми розвитку легкового автомобілебудування на період до 

2020 року».  

Очікуваними результатами впровадження програми повинно стати: 

збільшенням випуску легкових автомобілів до 734,4 тис. одиниць та 

нарощуванням експортного потенціалу до 220,3 тис. автомобілів; створення 

близько 50 тис. нових робочих місць в автомобілебудівній галузі; збільшення 

податкових надходжень в бюджети усіх рівнів майже на 50 млрд. грн. [106]. 

Такі результати повинні стати наслідком створення сучасного 

виробництва автомобілів за участю іноземних автовиробників, а також 

підвищення якості, надійності та довговічності продукції. Передбачається 

створення індустріальних парків з виробництва автомобілів.  

Підтримка розвитку виробництва інших видів продукції 

автомобілебудування в Україні була незначною. У 2003 р. за аналогією з 

програмою розвитку виробництва легкових автомобілів на основі СП 

«АвтоЗаз- Деу», Кабінетом Міністрів України було затверджено ще декілька 

інвестиційних програм, які стосувалися українських автомобілебудівних 

підприємств. «Інвестиційна програма виробництва вантажних автомобілів, 

автобусів, комплектуючих виробів і запасних частин до них ЗАТ «Львівський 

автобусний завод» [91] ставила за мету забезпечення внутрішнього ринку 

новими вантажними автомобілями, автобусами, модернізація існуючого 

виробництва,  впровадження нових технологій, створення додаткових 

робочих місць. З 2003 до 2008 р. в підприємство повинно було бути 

інвестовано орієнтовно 450 млн. грн. Підприємство при цьому 

зобов’язувалося реінвестувати отриманий прибуток у розвиток власних 
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потужностей. Таким чином передбачалося нарощення обсягів виробництва 

продукції (табл. 2.10) та створення додаткових 597 робочих місць [91]. 

«Інвестиційна програма виробництва автомобілів ВАТ «Луцький 

автомобільний завод» була прийнята у 2003 р., передбачала залучення у 

період до 2007 р. інвестицій у розмірі 1833 млн. грн., більшу частину яких 

складали  власні реінвестовані кошти [93]. Програма була направлена на 

виробництво усіх видів автотранспортних засобів, завданням було нарощення 

обсягів виробництва легкових автомобілів, автобусів та вантажних 

автомобілів, а також збільшення додаткових робочих місць на 2024 одиниці. 

У 2004 р. Кабінетом Міністрів України було затверджено ще одну дуже 

схожу інвестиційну програму – «Інвестиційна програма виробництва 

вантажних автомобілів та автобусів ТОВ «Кременчуцький автоскладальний 

завод» [94], яка передбачала залучення 159,9 млн. грн. і мала на меті у 

пільговий період до 2008 р. реінвестування прибутків підприємства у 

розвиток власного виробництва. Метою програми як і інших інвестиційних 

програм було нарощення обсягів виробництва продукції (табл. 2.10) та 

збільшення робочих місць на підприємстві на 625. 

Таблиця 2.10 

Прогнозований обсяг виробництва автотранспортних засобів згідно 

інвестиційних програм 

Назва підприємства 

Прогнозований обсяг виробництва, од. 

автобуси 
вантажні 

автомобілі 

легкові 

автомобілі 

спец. 

техніка 

ЗАТ «Львівський 

автобусний завод» 
3520 1300 - 71 

ВАТ «Луцький 

автомобільний завод» 
3400 6500 47 400 - 

ТОВ «Кременчуцький 

автоскладальний 

завод» 

1000 7000 - - 

Джерело: сформовано автором на основі: [91]; [93]; [94] 
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У 2004 р. у зв’язку з наміром України вступити до СОТ, і відповідно 

необхідністю приведення всього законодавства у відповідність із вимогами 

організації, був прийнятий ЗУ «Про розвиток автомобільної промисловості 

України» [96]. В ньому відзначалось, що автомобілебудування є 

пріоритетною галуззю економіки, а сам закон спрямований на ефективне 

використання виробничого, наукового та експортного потенціалу 

вітчизняного автомобілебудування, і створення сприятливих умов задля 

залучення вітчизняних та зарубіжних інвестицій. Цей законопроект «…дещо 

змінив правила гри на автомобільному ринку та у галузі автомобілебудування 

в цілому» [46, с. 23].  

У повному обсязі пільги збереглися лише для ЗАТ «Запорізький 

автомобілебудівний завод» та ЗАТ «Львівський автобусний завод». Для 

інших вітчизняних виробників пільги дещо скоротилися, проте від сплати 

податків  законом звільнялася та частини прибутку підприємства 

автомобілебудівної галузі, яка реінвестувалася підприємством у власний 

розвиток, а також підприємство не сплачувало акцизного збору на оборот з 

реалізації, якщо обсяг його виробництва складав більше 10 тис. автомобілів в 

рік,  від ввізного мита звільняються усі комплектуючі для автомобілів, 

вартість використання українських компонентів в яких є більшою за 50% від 

загальної [101].  

Закон у сумі із програмами наведеними вище стали позитивним кроком 

у розвитку автомобілебудуванні в Україні. У період їх дії з 2003 р. по 2008 р. 

виробництво вантажних автомобілів зросло у 10,9 рази, автобусів у 4,7 рази, а 

спецтехніки в 1,59 рази (рис. 2.18). Ці п’ять років, які передували світовій 

фінансовій кризі 2009 р. були найпродуктивнішими для вітчизняного 

автомобілебудування. 

У 2006 р. у сфері державного регулювання автомобілебудівної галузі 

Кабінетом Міністрів України була схвалена «Концепція розвитку 

автомобільної промисловості та регулювання ринку автомобілів у період до 

2015 року» [105]. Метою Концепції було забезпечення розвитку 



 85 

автомобілебудування, підвищення його конкурентоспроможності на 

світовому ринку, а також збільшення кількості робочих місць та середньої 

заробітної плати. 
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Рис. 2.18. Динаміка обсягу виробництва автобусів, спецтехніки та вантажних 

автомобілів у 1998-2014 рр. 

Джерело: побудовано на основі даних [9] 

 

Реалізація Концепції передбачала залучення іноземних 

автомобілевиробників для виробництва високотехнологічної продукції в 

Україні, яка підвищила б конкурентоспроможність вітчизняних підприємств 

та реалізувала б їх просування на зовнішній ринок, а також забезпечила 

внутрішні попит на продукцію [105]. Проте, Концепція мала лише 

декларативний характер, оскільки практичних програмних кроків на основі 

цієї Концепції розроблено та реалізовано не було. 

Незважаючи на велику кількість програм, затверджених в Україні, на 

даний час автомобілебудування перебуває у стані спаду, продукція є 

неконкурентоспроможною, а тому не затребувана на зовнішньому ринку. Ми 

вважаємо, що весь процес планування розвитку галузі автомобілебудування в 

Україні потребує змін. Адже більшість нормативно-правових актів носять 

лише декларативний характер, а жодна програма розвитку 
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автомобілебудування на даному етапі не діє. Окрім цього, планування у всіх 

сегментах галузі здійснюється однаково, не зважаючи на те, що різна 

продукція автомобілебудування (вантажні автомобілі, легкові автомобілі та 

автобуси) має різну економічну, промислову та соціальну значущість. 

 

2.3. Застосування циклічного таргетування до планування 

розвитку автомобілебудування в Україні 

Планування розвитку автомобілебудування є комплексним процесом, 

що ґрунтується на поєднанні теоретичних основ ефективного галузевого 

планування із особливостями здійснення цього процесу, що вироблені 

сучасною практикою. Головні цілі процесу планування випливають із 

стратегічних цілей розвитку автомобілебудування, визначених нами вище (п. 

1.3.) 

Оскільки сучасні економічні процеси відзначаються динамічністю та 

певною невизначеністю майбутнього стану, то контроль та зміни в процесі 

планування розвитку автомобілебудування не можуть здійснюватися лише по 

завершенню. Це означає, що головний документ, який відображає результати 

цього процесу – це програма розвитку автомобілебудування, не може 

корегуватися лише після завершення терміну її дії, як це відбувається зараз.  

Програми розвитку автомобілебудування потребують постійного 

контролю та аналізу планованих показників. Процес планування розвитку 

автомобілебудування потребує постійного покращення. На основі даної теорії 

процес планування розвитку автомобілебудування в Україні буде не 

дискретним процесом з класичними елементами початку та кінця (рис. 2.19), 

а безкінечним циклом планування.  

Рис. 2.19.Схема дискретного процесу планування розвитку 

автомобілебудування 

Джерело: сформовано автором на основі [90], [91], [93], [94], [95] 
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програми 
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Застосовуваний в Україні підхід до реалізації процесу планування 

розвитку автомобілебудування передбачає три послідовні етапи: 

1. Підготовка програми – прийняття рішення про необхідність такої 

програми, безпосереднє формування умов програми та її затвердження всіма 

відповідними органами управління. 

2. Реалізація програми – програма вступає в дію, доводиться до відома 

всіх учасників ринку та фактично працює. 

3. Контроль і підбиття підсумків реалізації програми – проводиться 

співставлення фактичних та планових показників розвитку 

автомобілебудування. 

Оскільки між першим та третім етапами існує досить тривалий 

проміжок часу, а динамічність зовнішнього і внутрішнього середовища 

вносить корективи у фактори функціонування галузі, то планові показники, 

які були встановлені на першому етапі не завжди співрозмірні із фактичними 

показниками, які отримуються на третьому етапі (табл. 2.11). 

Таблиця 2.11 

Аналіз ефективності прогнозу програм розвитку окремих 

підприємств автомобілебудівної галузі 

Вид продукції 

Прогноз. обсяг 

виробництва, 

од. продукції 

Факт. обсяг 

виробництва од. 

продукції 

Відхилення 

+\- 

Ефективність 

прогнозу, у % 

Характер 

прогнозу 

Автобуси 7920 3851 -4069 48,6 оптиміст. 

Легкові 

автомобілі 
47400 93072 +45372 50,9 песиміст. 

Вантажні 

автомобілі 
14800 4511 -10289 30,5 оптиміст. 

Спец. техніка 71 0 -71 0 оптиміст. 

Джерело: розраховано автором на основі [9], [105] 

 

З таблиці 2.11 видно, що зазначені фактичні та прогнозовані значення 

основних показників розвитку автомобілебудування мають значні 

розбіжності. Це дає нам можливість говорити про низьку якість макро- та 

мезопланування.  
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Відхилення прогнозу (або помилка прогнозу) визначається за 

наступною формулою: 

= .. фактпрогноз QQ  ,                         (2.7) 

де .фактQ  – фактичний обсяг виробництва продукції; 

.прогнозQ  – прогнозований обсяг виробництва обсягу виробництва 

продукції. 

Таким чином прогноз відзначається великим відхилення по всіх видах 

продукції а його ефективність є досить низькою. 

Ефективність прогнозу можна визначити як відношення фактичного 

обсягу виробництва до прогнозованого. 

.

.

прогноз

факт

Q

Q
Еф 

* 100,                         (2.8) 

де фактQ  – фактичний обсяг виробництва продукції у звітному періоді; 

прогнозQ  – прогнозований обсяг виробництва продукції у звітному періоді. 

В такому випадку ефективність прогнозу для автобусобудування та 

виробництва легкових автомобілів становить близько 50%, то для вантажних 

автомобілів лише 30%. Спецтехніка, про яку йшла мова в програмі взагалі не 

вироблялася даним підприємством. 

Аналізуючи дані таблиці 2.11 можна говорити про тенденцію до 

завищення показників у зазначених програмах розвитку 

автомобілебудування, спотворення наявної динаміки в галузі в сторону 

покращення ситуації. Прогноз не співпадає не тільки за обсягом виробництва 

продукції, а й не відображає напрямок розвитку автомобілебудування в 

Україні, тобто програма  прогнозує ріст, а насправді відзначалося падіння 

рівня обсягів виробництва практично за всіма видами продукції галузі. Дане 

прогнозування можна охарактеризувати таким, що має низьку якість та є 

принципово неточним. Тобто, прогноз в даному випадку не виконує свою 

головну функцію – передбачення. Прогнозування є першим етапом, з якого 

розпочинається процес стратегічного планування [12, с. 47], а отже неточне 



 89 

прогнозування порушує всю систему подальшого стратегічного планування 

розвитку автомобілебудівної галузі.   

Вважаємо, що однією з причин такого стану справ є дискретність 

процесу планування. Після прийняття плану не відбувається корегування 

його окремих елементів залежно від змін факторів зовнішнього та 

внутрішнього середовища автомобілебудування.  Для подолання зазначеного 

недоліку дискретного процесу планування доцільно трансформувати його в 

замкнутий цикл адаптивного планування. В основу запропонованого підходу 

до планування можна покласти основні принципи функціонування циклу 

Шухарта-Демінга або циклу PDCA. Цикл Шухарта-Демінга є простим 

алгоритмом дій для управління процесом і досягнення його цілей. Цикл 

починається з планування і триває безкінечно, переходячи при повторі циклу 

на новий етап удосконалення. Цикл передбачає чотири етапи: 

Plan (планування) – здійснюється розробка цілей і процесів, необхідних 

для досягнення результатів відповідно до поставлених завдань; 

Do (виконання) – відбувається впровадження процесу; 

Check (перевірка) – постійний контроль процесів; 

Act (дії) – здійснення дій щодо постійного покращення показників 

процесів. 

Ми пропонуємо на основі циклу Шухарта-Демінга трансформувати 

процес планування розвитку автомобілебудівної галузі в замкнутий цикл. В 

такому випадку планування розвитку автомобілебудування буде 

здійснюватися за допомогою концепції циклічного таргетування, яка 

передбачає трансформування процесу планування у замкнутий цикл, який 

складається із чотирьох етапів: 

 Етап 1. Підготовки програми – Кабінет міністрів України ініціює 

та ухвалює рішення про впровадження програми розвитку 

автомобілебудування задля досягнення визначених стратегічних показників; 

 Етап 2. Впровадження програми – формування середньо- та 

короткострокових таргетів і доведення умов програм до відома керівників 



 90 

підприємств та інших учасників процесу: митних та податкових органів, 

потенційних інвесторів та ін. 

 Етап 3. Зовнішнього зв'язку – збір інформації від підприємств про 

результати виконання таргетів та оцінка ефективності впроваджених 

програми за  кількісними та якісними показниками. 

 Етап 4. Координації – проводиться порівняння фактичних та 

планових цільових показників програми. Розраховується відхиленням та 

визначаються причини його виникнення. Технічними показниками оцінки 

розвитку автомобілебудування є: обсяги податкових надходжень в бюджети 

всіх рівнів; обсяги залучених інвестицій; кількість працюючих галузі; розмір 

середньої заробітної плати в автомобілебудуванні; обсяги виробництва 

продукції. Визначити «політичні» результати впровадження програми 

розвитку автомобілебудування значно важче, адже такі показники як ІЛР та 

якість життя населення визначаються враховуючи показники всієї економіки 

в цілому. 

 Етап 1*. Коригування програми – перший етап наступного циклу 

планування, на якому здійснюється зміна або удосконалення методів 

регулювання та коригування показників у короткостроковому та 

середньостроковому періодах з врахуванням причин, які привели до 

відхилень у попередньому циклі планування (рис. 2.20). 

Після завершення одного циклу планування програма виходить на 

наступний цикл, і так аж до завершення терміну її дії. 

Заходи, щодо збільшення обсягів виробництва продукції в галузі 

повинні ґрунтуватися на дослідженні попиту на продукцію на ринку. Адже, 

як було вказано вище, на даний час  обсяг купівлі автотранспортних засобів 

на ринку зростає, а обсяг виробництва падає, що може бути сигналом 

неспроможності вітчизняної продукції задовольнити потреби внутрішнього 

споживача. Для того, щоб отримати максимальну інформацію про попит в 

галузі нами було проведено АВС аналіз видів продукції, який дозволив 

визначити найбільш затребувані класи продукції в межах кожного з видів.  
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Рис. 2.20. Процес циклічного таргетування розвитку автомобілебудування в 

Україні 

Примітка: побудовано автором 

 

Сортуючи класи легкових автомобілів за часткою в сумарному обсязі 

продажів можна визначити сумарний вклад продукції у внутрішній попит. 

Легкові автомобілі поділяються на класи залежно від довжини кузова:  

- Клас А – малогабаритні автомобілі для експлуатації в містах, довжина 

яких є меншою за 3,6 м, а ширина до 1,6 м. 

- Клас В – автомобілі довжиною в межах 3,6-3,9 м. Значна частина таких 

автомобілів має кузов хетчбек і передній привід. 

- Клас С – в цю групу входять універсальні автомобілі, седани і 

хетчбеки, довжина яких варіюється від 3,9 до 4,4 м.  

- Клас D – середній клас автомобілів, довжина яких варіюється від 4,4 до 

4,7; 

- Клас E – транспортні засоби даного класу відрізняються досить 

великими розмірами, їх довжина від 4,7 м і досить високою вартістю; 

- Клас MPV – клас, який об’єднує автомобілі з кузовом типу «мінівен». 

- Клас SUV – клас, що об’єднує автомобілі з кузовом типу 

позашляховик, в даному класі зустрічаються модифікації тільки з переднім 

або заднім приводом, які створені виробниками задля здешевлення продукції. 

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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- Premium клас – клас, що виділений на українському ринку у зв’язку із 

менталітетом вітчизняного покупця. До цього класу відносять автомобілі 

різних класів дорогих відомих світових марок. 

На основі проведеного АВС - аналізу весь ринок легкових автомобілів 

можна розділити на три групи: найвищого попиту (А), середнього (В), і 

низького попиту (С) (табл. 2.12). 

З таблиці 2.12 робимо висновок, що автомобілі класу С та 

позашляховики (SUV) в сумі займають 73,06 % ринку легкових автомобілів в 

Україні. Це означає, що саме на ці два класи існує найвищий внутрішній 

попит. Групу середнього попиту складають легкові автомобілі класу В, класу 

D та багатоцільові транспортні засоби MPV.  

Таблиця 2.12 

АВС-аналіз ринку легкових автомобілів за даними 2014р. 

Клас 

легкового 

автомобіля 

Частка (за 

продажами) 

Частка (у 

загальній 

кількості) 
Коефіцієнт 

варіації 
Група 

% Сума % % Сума % 

С 49,32 49,32 11,11 11,11 4,43 А 

SUV 23,74 73,06 11,11 22,22 3,29 А 

В 11,09 84,15 11,11 33,33 0,99 В 

MPV 4,70 88,85 11,11 44,44 0,71 В 

D 3,75 92,60 11,11 55,55 0,34 С 

А 3,21 95,81 11,11 66,66 0,31 С 

Е 3,21 99,02 11,11 77,77 0,30 С 

Sport 0,57 99,59 11,11 88,88 0,29 С 

Premium 0,42 100,0 11,11 99,99 0,20 С 

Сума 100,00 100,00  
Джерело: розраховано автором на основі [9] 

 

На даний час в Україні виробляються легкові автомобілі лише чотирьох 

класів із дев’яти (таблиця 2.13).  

Група найвищого попиту (А) – автомобілі класу С представлені 

практично у кожного національного виробника, хоча й відзначаються 

невеликою номенклатурою продукції, а от позашляховики, незважаючи, на 

великий попит виробляються лише Корпорацією «Богдан» (Hyundai Tucson) 
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та ПАТ «Єврокар» (Skoda Yeti). Такі класи середнього попиту: D, Е, MPV 

взагалі не виробляються вітчизняними автомобілевиробниками. Це означає, 

що вітчизняне автомобілебудування не може задовольнити внутрішнього 

попиту на продукцію, і останній буде задовольнятися за рахунок імпортних 

автотранспортних засобів. 

Таблиця 2.13 

Класи вітчизняних легкових автомобілів 

Клас 

автомобілів 
Відповідні моделі автомобілів 

Клас А не виробляються 

Клас В Skoda Fabia, Skoda Fabia Combi, Skoda Spaceback, ЗАЗ Sens, 

ЗАЗ Sens хетчбек, ЗАЗ Lanos, ЗАЗ Lanos хетчбек, ЗАЗ Vida, 

ЗАЗ Vida хетчбек, ЗАЗ Forza, ЗАЗ Forza хетчбек, Lada 2111 

Lada 2110 

Клас С Skoda Rapid, Skoda Octavia, Skoda Octavia Combi, Hyundai 

Elentra 

Клас  D Skoda Superb, Skoda Superb Combi 

Клас Е не виробляються 

Premium не виробляються 

MPV не виробляються 

Sport не виробляються 

SUV Skoda Yeti, Skoda Yeti Outdoor, Hyundai Tucson 
Джерело: сформовано автором на основі [73], [75], [76] 

 

Частка продажів на ринку вантажних автомобілів залежно від класу 

автомобіля наведено на рис.2.21. 

51,83

9,
21
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,5
1

26
,4
4

малої вантажопідйомності

великої вантажопідйомності

особливомалої вантажопідйомності

середньої вантажепідйомності

Рис. 2.21. Частка продажів на ринку вантажних автомобілів за даними 2014 р. 

Джерело: розраховано автором на основі [9] 
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Відповідно до представлених на рис. 2.21 даних можна зробити 

висновок, що автомобілі малої вантажопідйомності (від 1 до 2 т) є 

продукцією найвищого попиту; вантажні автомобілі (вантажопідйомністю від 

3,5 т) та вантажні автомобілі особливо малої вантажопідйомності (до 1 т) 

займають середній сегмент ринку, групою низького попиту є вантажні 

автомобілі середньої вантажопідйомності (від 2 до 5 т).  

Вітчизняні автомобілевиробники виробляють вантажні автомобілі усіх 

класів. Проте, варто відзначити вузьку номенклатуру продукції вантажного 

автомобілебудування (табл. 2.14), що значно знижує ефективність 

задоволення попиту та змушує вітчизняних перевізників купляти вантажні 

автомобілі імпортного виробництва. 

Таблиця 2.14 

Класи вітчизняних вантажних автомобілів 

Клас автомобілів Відповідні моделі автомобілів 

Особливо малі ЗАЗ Lanos пікап, Богдан 2310, Промтоварний фургон 

БАЗ Т713, Skoda Roomster, Skoda Roomster Praktik 

Малої 

вантажопідйомності 

ISUZU NLR85AL 

Середньої 

вантажопідйомності 

ISUZU  NMR85L, ISUZU NPR75L-KL/LL 

БАЗ 713.10, БАЗ 713.23 

Великої 

вантажопідйомності 

КрАЗ М16.1Х, КрАЗ М19.2R, КрАЗ С26.2М, КрАЗ 

С18.1, БАЗ 713.28, БАЗ Т518, БАЗ Т15188, БАЗ Т9016 

Джерело: сформовано автором на основі [76], [73], [79],[75] 

 

Автобусну продукцію прийнято класифікувати за габаритною 

довжиною на малі – до 7,5 м, середні – до 9,5 м, та великі – від 10 м. Частка 

продажів на ринку автобусів за класами представлено на рис. 2.22. 

З даних рисунку 2.22 робимо висновок, що найбільш затребуваним, 

таким, що складає майже 87% ринку, є клас малих автобусів. Хоча в останні 

роки спостерігається деяке скорочення частки продажів автобусів такого 

класу, що пов’язано із переходом перевізників на середній клас автобусів. 

Проте, їх частка залишається переважаючою. 
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Рис. 2.22. Частка продажів на ринку автобусів за даними 2014 р. 

Джерело: розраховано автором на основі [9] 

 

Ми вважаємо, що зазначений розподіл ринку автобусів буде зберігатися 

й надалі, адже існує необхідність забезпечення такого класу автобусами 

сільської місцевості, де пасажиропотік не є достатнім для автобусів 

середнього класу. Вітчизняне виробництво автобусів представлено усіма їх 

класами, і відзначається досить широкою номенклатурою продукції (табл. 

2.15). Проте, вчені відзначають, що незважаючи на широкий модельний ряд, 

вітчизняні автобуси виробляються за допомогою середньо вузлового 

збирання, тому не продукують розвиток суміжних галузей [72]. 

Таблиця 2.15 

Моделі вітчизняних автобусів залежно від класу 

Клас 

автобусів 
Відповідні моделі автобусів 

Малі ЗАЗ А07, ЗАЗ А07А, БАЗ А079.32, БАЗ А079.29, БАЗ 

А079.35, ЧАЗ А079.13, ЧАЗ А079.23, Рута 18, Рута 20, 

Пролісок А079.52-10, Пролісок А079.52-30 

Середні ЗАЗ А10С130, ЗАЗ А10L50, ЧАЗ А079.24, ЧАЗ А 081.10, 

Богдан A092, Богдан A093, Еталон А08128, Волошка А081.11  

Великі Богдан A1445, Богдан A1445, Богдан A1452, Ромашка 

А111.10, Соняшник А 148.1 

Джерело: сформовано автором на основі: [73], [83], [76], [78] 

 

В процесі дослідження головних ринкових тенденцій галузі доцільно 

звернутися до так званого PEST-аналізу, що дозволить нам визначити головні 
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чинники зовнішнього впливу на автомобільний ринок та автомобілебудівну 

галузь загалом. Політичні, економічні, соціальні та технологічні фактори не 

пов’язані із автомобілебудуванням напряму, але здійснюють значний вплив 

на нього.  

Класично вчені виділяють такі види факторів впливу [12]:  

– політичні фактори впливу (P) – це державна податкова політика, чітка 

урегульованість законодавства, стабільна політична ситуація в країні, 

адекватна позиція держави відносно залучення іноземних інвестицій; 

– економічні фактори впливу (Е) – це зростання чи зниження рівня 

ВВП, рівень безробіття, ціни на енергоресурси, рівень інфляції, стабільність 

курсу національної валюти;  

– соціальні фактори впливу (S) – це активність споживачів, 

демографічна ситуація в країні, соціальна мобільність населення, менталітет 

населення, розподіл доходів, рівень освіченості населення в країні; 

– технологічні фактори впливу (T) – це динаміка розвитку 

інформаційних технологій [134, с. 138; 12, с. 49-50]. 

На снові опрацьованих джерел [139], [134], [149], [1] нами було 

виділено головні фактори зовнішнього впливу на автомобілебудування в 

Україні, на основі яких сформовано матрицю PEST-аналізу автомобільного 

ринку в Україні (табл. 2.16).  

Таблиця 2.16 

PEST-аналіз автомобілебудування в Україні 

P 

Політичні фактори 

Вплив, 

позитивний (+) \ 

негативний (-) 

Е 

Економічні фактори 

Вплив, 

позитивний (+) \ 

негативний (-) 

1. Нестабільність 

політичного курсу 

держави 

2. Нестабільність уряду 

3. Високий рівень 

бюрократії та корупції 

4. Наближення норм 

законодавства до 

Європейського 

5. Воєнні події в країні 

 

- 

 

- 

- 

 

+ 

 

 

- 

1. Підвищення рівня 

інфляції 

2. Падіння курсу гривні 

3. Зниження реальних 

доходів населення 

4. Скорочення інвестицій 

в економіку України 

5. Скорочення ВВП 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 
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Продовж. табл. 2.16 

S 

Соціальні фактори 

Вплив, 

позитивний (+) \ 

негативний (-) 

Т 

Технологічні фактори 

Вплив, 

позитивний (+) \ 

негативний (-) 

1. Підвищення рівня 

освіченості населення 

2. Підвищений інтерес 

населення до 

вітчизняної продукції 

3. Збільшення вимог 

споживачів до якості 

продукції 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

1. Створення 

технологічних парків 

2. Прискорення трансферу 

технологій 

+ 

 

+ 

Джерело: власна розробка автора 

 

Проведений аналіз дозволяє нам зробити висновок, що головні 

позитивні зміни, які сприятимуть розвитку автомобілебудування є 

підвищення соціальних стандартів життя населення та розвиток технологій. 

В. В. Папп говорить про те, що власне техніка та технології, як частина 

інновацій, є основою, на якій ґрунтується сучасна конкурентоспроможність 

економіки країни [82]. В Україні ж структурні зміни характеризуються 

значним відставанням, це означає, що технології та технологічні процеси 

впроваджуються в економіку не достатньо швидко. За випусками продукції 3-

ій технологічний устрій в національній економіці становить 58%, 4-ий 

технологічний устрій – 38%, і, тільки, 5% – це 5-тий технологічний устрій 

[82]. Вчений вказує на важливості поєднання соціальних факторів, які 

пов’язані із населенням та технологічних. Наявність великої кількості 

освічених людських ресурсів є швидше потенційною перевагою економіки 

країни, яка лише в процесі створення нових технологій перетворюється у 

реальну конкурентну перевагу [82]. 

Проте, існує дуже негативний вплив зі сторони політичних та 

економічних факторів, які потребують стабілізації задля врегулювання та 

подальшого розвитку автомобільного ринку в Україні. Зокрема серед 

економічних факторів дестабілізуючий вплив на розвиток всієї промисловості 

та, відповідно, автомобілебудівної галузі має значне скорочення зовнішніх та 

внутрішніх інвестицій. В. В. Гоблик та В. В. Папп вказують на те, що 
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промисловість і автомобілебудівна галузь, відповідно, в першу чергу 

потребують залучення інвестицій для подальшого розвитку. Промислові 

підприємства потребують інвестування також для оновлення вже існуючих 

потужностей. Вчені відзначають, що покращення інвестиційного клімату 

передбачає удосконалення законодавчо-правової бази, стабільність 

політичного курсу держави та забезпечення захисту прав інвесторів [20].  

Для подальшого визначення стратегій розвитку ринку автомобілів та 

автобусів в Україні, максимізації задоволення внутрішнього попиту на 

продукцію необхідно проаналізувати поточну ситуацію у вітчизняній галузі 

автомобілебудування. Для того, щоб визначити та структурувати її сильні та 

слабкі сторони, а також можливості та загрози, для цього нами був 

проведений SWOT-аналіз вітчизняного автомобілебудування. Фактично 

основною ціллю SWOT-аналізу є формування основних напрямків розвитку 

об’єкту через систематизацію інформації про нього у відповідних полях, які 

утворюються на перетині факторів що відображають сильні та слабкі сторони 

галузі, та потенційних можливостей та загроз впливу (табл. 2.17). 

За допомогою ідентифікації сильних сторін та можливостей, відповідно 

до матриці SWOT, можна зменшити негативний вплив слабких сторін та 

загроз в процесі регулювання розвитку автомобілебудування.  

 

Таблиця 2.17 

Матриця SWOT-аналізу автомобілебудування в Україні 

Кореляційна матриця 

SWOT-аналізу 

Можливості: 

1. Високий внутрішній попит 

на ринку та його зростання. 

2. Митно-тарифні бар’єри для 

ввезення імпортних 

автотранспортних засобів. 

4. Спільні програми 

споживчого кредитування 

підприємств галузі і банків. 

5. Залучення іноземних 

виробників. 

6. Технологічна модернізація 

виробництва. 

 

Загрози: 

1. Валютні коливання гривні.  

2. Ріст виробництва 

автотранспортних засобів в 

конкуруючих державах. 

3. Вихід на ринок країн з 

дешевою сировиною та робочою 

силою. 

4. Ріст цін на нафтопродукти та 

бензин зокрема. 

5. Зниження рівня доходів 

населення. 
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Продовж. табл. 2.17 

Сильні сторони галузі 

1. Високий досвід 

працівників галузі та 

порівняно невисока 

оплата праці 

працівників. 

2. Наявність освітньої 

бази для забезпечення 

кваліфікація 

працівників. 

3.Широкий 

асортимент продукції. 

4. Невисока ціна 

продукції галузі. 

5. Невисока ціна 

обслуговування 

автотранспортних 

засобів. 

6. Наявність 

розвинутої 

виробничої 

інфраструктури. 

 

Поле СіМ  

(об’єкти пріоритетного 

розвитку): 

1. Збільшення обсягу продаж 

на внутрішньому ринку за 

рахунок гнучких систем 

фінансування. 

2. Залучення зовнішніх 

інвесторів за рахунок високого 

потенційного попиту на ринку. 

 

Поле СіЗ  

(об’єкти невизначеності): 

1. Утримання внутрішнього 

попиту за рахунок гнучкої 

системи цін. 

2. Утримання зацікавленості 

іноземних виробників за рахунок 

кваліфікованої та недорогої 

робочої сили. 

Слабкі сторони галузі 

1. Порівняно низька 

якість продукції. 

2. Нестабільна 

державна підтримка 

галузі. 

3.Відсутність 

зовнішніх інвестицій. 

4. Велика кількість 

імпортних запчастин 

продукції. 

СліМ  

(об’єкти невизначеності) 

1. Залучення зовнішніх 

інвестицій в галузь за рахунок 

формування сприятливого 

інвестиційного клімату.  

2. Стабілізація державної 

підтримки галузі не залежно 

від зміни керівництва держави. 

3. Підвищення якості продукції 

за рахунок модернізації 

виробництва. 

4. Покращення якості 

продукції за рахунок 

впровадження нових 

технологій. 

СліЗ  

(об’єкти реформування): 

1. Загрозу становить нестабільний 

курс валют через високу питому 

вагу імпортних запчастин до 

автотранспортних засобів. 

2. Загрозу становить сировинно-

паливна імпортозалежність, що 

призводить до постійного 

зростання вартості бензину. 

3. На фоні зниження доходів 

населення ріст курсу валют та 

вартості запчастин і палива може 

значно скоротити внутрішній 

попит. 

Джерело: сформовано автором 

 

Проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що незважаючи на 

великий потенційний внутрішній попит на продукцію на автомобільному 

ринку в Україні, національні автомобілевиробники не виготовляють 

достатньої номенклатури товарів, щоб його задовольнити. Аналіз зовнішніх 

факторів впливу вказує на значний негативний дестабілізуючий вплив на 
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ринок економічних та політичних факторів. Підвищення соціальних 

стандартів життя населення та активний розвиток технологій у державі 

навпаки досить позитивно впливають на вітчизняний автомобільний ринок. 

Аналіз сильних, слабких сторін, можливостей та загроз автомобілебудування 

дозволив нам виділити такі об’єкти приорітетного розвитку, як можливість 

збільшення внутрішнього рівня продажів шляхом доступності фінансування, 

збільшення кількості інвесторів за рахунок створення сприятливого 

інвестиційного клімату, підвищення якості продукції за рахунок 

технологічної модернізації виробництва та впровадження нових 

технологічних аспектів в продукцію, що дозволить максимізувати 

задоволення внутрішнього попиту. Отже, базуючись на впливі вказаних 

параметрів впливу ми пропонуємо процес планування розвитку 

автомобілебудування з дискретного перетворити у циклічний. Це 

передбачатиме можливість встановлення таргетів для кожного окремого 

періоду дії програми, і можливість коригування прийнятих рішень програми 

для максимального забезпечення досягнення поставлених цілей розвитку 

автомобілебудування. 

 

Висновки до другого розділу 

1. Характеризуючи соціальну значущість продукції, як значущість для 

населення, а промислову значущість продукції, як значущість для суб’єктів 

господарсько-економічної діяльності ми дійшли висновку, що автобуси є 

продукцією соціально значущою, а вантажні автомобілі як соціально, так і 

промислово значущою. Отже виробництво цих двох видів продукції потребує 

максимальної підтримки держави. Легкові автомобілі є засобами 

індивідуального користування, але ми визначили даний вид продукції як 

економічно значущий, на основі його інвестиційної привабливості. А тому 

регулювання розвитку виробництва даного виду продукції, повинне бути 

зведеним державою до забезпечення привабливого інвестиційного клімату у 

державі загалом та у цій сфері зокрема. 
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2. Світове автомобілебудування характеризується прагненням 

автомобілевиробників до зменшення собівартості продукції, що змушує їх 

інвестувати  у виробничі потужності у країнах, що розвиваються. Світове 

виробництво автотранспортних засобів хоч і характеризувалося деяким 

спадом виробництва у час глобальної фінансової кризи 2008-2009 рр., на 

даний момент перебуває у фазі активного росту.  особливо в країнах Азії, що 

розвиваються.  

3. Автомобілебудування є однією з трьох найбільших галузей 

переробної промисловості за обсягами реалізованої продукції в грошовому 

еквіваленті після виробництва харчових продуктів та металургійного 

виробництва. Проте, в Україні автомобілебудування перебуває на стадії 

спаду, досягнувши у 2014 р. всього 6,6% від обсягів виробництва докризового 

2008 р. На даний час продукція вітчизняного автомобілебудування є 

неконкурентною на зовнішніх ринках, а також не задовольняє в повній мірі 

потреби вітчизняних споживачів.  

4. Планування розвитку автомобілебудування в Україні ґрунтувалося на 

прийнятті ЗУ «Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні» та 

інвестиційних програм, що передбачали надання податкових пільг 

автомобілевиробникам, що стали позитивним кроком у розвитку 

автомобілебудування і забезпечили його ріст на деякий час. Проте, після 

закінчення дії інвестиційних програм, в період світової фінансово-

економічної кризи, виробництво продукції вітчизняними 

автомобілевиробниками знову почало знижуватися. Автомобілебудування 

перебуває на стадії спаду аж до теперішнього часу. За час кризи у галузі 

органами державного регулювання було прийнято декілька Концепцій 

Державних цільових економічних програм розвитку автомобілебудування, 

але жодна з таких програм повністю впроваджена так і не була.   

5. Проведений аналіз інвестиційних програм розвитку 

автомобілебудування в Україні («Інвестиційна програма виробництва 

вантажних автомобілів та автобусів ТОВ «Кременчуцький автоскладальний 
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завод», «Інвестиційна програма виробництва автомобілів ВАТ «Луцький 

автомобільний завод» та  «Інвестиційна програма виробництва вантажних 

автомобілів, автобусів, комплектуючих виробів та запасних частин до них 

ЗАТ «Львівський автобусний завод») показав, що динамічність зовнішнього 

та внутрішнього середовища сприяють тому, що планові показники які 

встановлюються на етапі підготовки програми не завжди співрозмірні із 

показниками, які отримуються на етапі підбиття підсумків реалізації 

програми. Для подолання такого недоліку процесу дискретного планування 

розвитку автомобілебудування, пропонуємо трансформувати його у 

замкнутий цикл адаптивного планування. Це означатиме, що процес 

планування розвитку автомобілебудування буде ґрунтуватися концепції 

циклічного таргетуванні показників програми розвитку, та буде включати 

чотири етапи: етап підготовки програми, етап впровадження програми, етап 

зовнішнього зв’язку, та етап координації. Після чого програма виходитиме на 

другий цикл планування, на етап коригування програми.  

6. Проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що головними 

позитивними змінами зовнішнього середовища, які сприятимуть розвитку 

автомобілебудування в Україні є соціальні та технологічні фактори. 

Економічні та політичні фактори мають стримуючий вплив на подальший 

розвиток автомобілебудування. Аналіз внутрішнього середовища галузі 

дозволив визначити, що об’єктами пріоритетного розвитку є: збільшення 

обсягу продаж на внутрішньому ринку за рахунок  гнучких систем 

фінансування; залучення зовнішніх інвесторів за рахунок високого 

потенційного попиту на ринку. Об’єктами обов’язкового реформування є 

нестабільний курс валют через високу питому вагу імпортних запчастин до 

автотранспортних засобів, сировинно-паливна імпортозалежність, що 

призводить до постійного зростання вартості бензину; зниження доходів 

населення через ріст курсу валют а також зростання вартості запчастин і 

палива може значно скоротити внутрішній попит. 
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РОЗДІЛ 3 

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ 

АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ  

 

3.1. Особливості здійснення процесу регулювання розвитку 

автомобілебудування в Україні 

Для формування ефективної системи регулювання розвитку 

автомобілебудування необхідно проаналізувати ефективність інструментів, 

які застосовуються державою в даному процесі. 

Узагальнення літературних джерел і власні дослідження дозволяють 

стверджувати, що головним параметром оцінки ефективності застосовуваних 

інструментів регулювання є збільшення виробництва продукції. Ефективне 

регулювання розвитку автомобілебудування забезпечуватиме постійний ріст 

виробництва продукції.  

Збільшення виробництва продукції не є головною ціллю розвитку 

автомобілебудування, але в даному випадку, це саме той кількісний фактор, 

який буде мати однаковий вектор розвитку із автомобілебудуванням.  

Проводити оцінювання ефективності інструментів регулювання 

розвитку автомобілебудування доцільно окремо для кожного виду продукції, 

базуючись на різній економічній, соціальний та промисловій значимості 

продукції галузі (п. 1.3).  

Одним із найбільш застосовуваних інструментів розвитку легкового 

автомобілебудування в Україні є ввізне мито на імпортну продукцію. В 2008 

р у зв'язку з умовами вступу України до СОТ було прийнято рішення про 

зниження ввізного мита на імпортні автомобілі з 25% до 10%, затверджене у 

Законі України «Про митний тариф» [94]. Такі законодавчі новації, що 

співпали із загальними економічними потрясіннями, викликаними 

фінансовою кризою, призвели до падіння обсягу виробництва легкових 

автомобілів в Україні до 69,5 тис. одиниць на рік (на 84%), а з 30 тис. осіб, 

зайнятих в основному виробництві, залишилося 8 тис. (27%). Окрім цього 
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вчені відзначили значне збільшення частки імпорту в наповненні 

внутрішнього ринку легкових автомобілів, яка складала 44,5 % у 2006 р., а в 

2011 вже 71% [52]. 

Слід зазначити, що підписана в 2014 р. Україною угода про Асоціацію з 

ЄС передбачає зниження ставки ввізного мита до 6%, що викликало 

подальше скорочення виробництва вітчизняних легкових автомобілів [135].  

У зв’язку з негативною тенденцію в галузі, орієнтуючись на досвід 

інших країн в 2013 р Верховною Радою України був прийнятий Закон «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати екологічного 

податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та 

вдосконалення деяких податкових норм». Цей Закон передбачав сплату 

екологічного податку за утилізацію транспортних засобів особами, які 

ввозять автомобілі на митну територію України. Подвоєння обсягу 

виробництва легкових автомобілів за перший квартал 2014 року до 14,2 тис. 

одиниць продукції свідчить про значний стимулюючий ефект такого 

інструменту державного регулювання. Але, оскільки цей збір суперечив 

правилам СОТ і привів до досудових суперечок з ЄС, США, Китаєм, 

Японією, а сплата утилізаційного збору, яка фактично лягла на плечі покупця, 

не гарантувала подальшої утилізації машин, 8 квітня 2014 р. збір був 

скасований [89]. Проте, питання утилізації транспортних засобів, які вийшли 

з ладу, на даний час не вирішене. Необхідною є розробка спеціалістами та 

затвердження на державному рівні процесу екологічно безпечної утилізації 

транспортних засобів. 

 Ще одним інструментом регулювання автомобілебудування є акцизний 

податок на легкові автомобілі, що передбачає диференціацію ставки податку 

від віку авто та об’єму його двигуна (табл. 3.1). Проте, податок передбачає 

поділ автомобілів в залежності від об’єму двигуна. Така система класифікації 

є швидше залишком радянської, яка передбачала поділ на групи легкових 

автомобілів саме за фактором об’єму двигуна. Європейська класифікація 

легкових автомобілів передбачає поділ легкових автомобілів на класи в 
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залежності від довжини шасі. З позитивної точки зору можна говорити, що 

податок обмежує первинну реєстрацію та перереєстрацію старих автомобілів, 

так як передбачає збільшення ставки податку від віку автомобіля. Таким 

чином податок регулює вікову структуру автомобільного парку (табл. 3.1), 

яка на даний час має негативну тенденцію, адже середній вік автомобілів в 

Україні становить 18,4 роки і є найбільшим серед країн Європи. 

Таблиця 3.1 

Залежність ставки акцизного податку на легкові автомобілі від 

об’єму двигуна 

Вік 

автомобіля 

Ставка податку від об’єм двигуна автомобіля, євро \ см. куб. 

< 1 1-1,5 1,5-2,2 2,2 - 3 >3 

Новий 0,102 0,063 0,267 1,316 2,209 

До 5років 1,094 1,367 1,643 2,213 3,329 

Більше 5 

років 

1,438 1,761 2,441 4,985 4,985 

Джерело: складено автором на основі [88] 

 

Проте метою даного податку є не регулювання вікової структури 

автотранспортних засобів в Україні, а лише фіскальний аспект, який 

передбачає зростання ставки податку в залежності від ціни автомобіля, тобто 

передбачається, що власники дорогих автомобілів, з великими об’ємами 

двигуна повинні сплачувати більше. Про жодні регуляторні аспекти розвитку 

автомобілебудування говорити не можна. На нашу думку доцільнішим було б 

визначення ставки акцизного податку в залежності саме від класу автомобіля. 

Таким чином можна було б регулювати купівлю та продаж автомобілів тих 

класів, які виробляються та користуються попитом в Україні (п. 2.3). Такий 

підхід дозволив би в повній мірі використати захисну та регулюючу функції 

мита і, не обмежуючи права населення як рівноправних споживачів, 

забезпечити національну економічну безпеку і регулюючу функцію митних 

податків та зборів [53]. 
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Легкові автомобілі обкладаються також податком на додану вартість – 

20% від вартості автомобіля та збором до пенсійного фонду – 3% від вартості 

автомобіля без врахування ПДВ [97]. Узагальнена інформація про 

інструменти податкового регулювання розвитку легкового 

автомобілебудування, які застосовувалися в Україні, наведена у таблиці 3.2, 

та свідчить про загальну низьку їх ефективність.   

Таблиця 3.2   

Інструменти податкового регулювання розвитку легкового 

автомобілебудування в Україні 

Період 

дії 
Назва нормативно-правового акту 

Інструмент 

регулювання 

Вплив на обсяг 

виробництва: 

«+» збільшення, 

«-» зменшення 

1997- 

2008 

Про стимулювання виробництва 

автомобілів в Україні 

Звільнення від 

сплати ввізного 

мита, ПДВ, податку 

на прибуток, 

податку на землю 

+ 

2008  Про розвиток автомобілебудування в 

Україні 

Звільнення від 

сплати ввізного 

мита і податку на 

прибуток 

- 

2008  Закон України «Про митний тариф» Зниження ставки 

ввізного мита на 

імпортні автомобілі  

- 

2013 Закон України «Про стимулювання 

інвестиційної діяльності у пріоритетних 

галузях економіки з метою створення 

нових робочих місць» 

Підтримка 

інвестиційних 

програм для 

підприємств 

пріоритетних 

галузей 

- 

2013-

2014 

Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо сплати екологічного 

податку за утилізацію знятих з 

експлуатації транспортних засобів та 

вдосконалення деяких податкових норм 

Збільшення ставки 

ввізного мита на 

імпортні автомобілі + 

2014 Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо скасування екологічного 

податку за утилізацію знятих з 

експлуатації транспортних засобів та 

оподаткування акцизним податком 

операцій з переобладнання ввезеного на 

митну територію України транспортного 

засобу в підакцизний легковий автомобіль 

Зниження ставки 

ввізного мита на 

імпортні автомобілі 

- 

Джерело: складено автором на основі [88; 89; 90; 92;93;95;99] 
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З таблиці 3.2. можна зробити висновки, що процес регулювання 

розвитку автомобілебудування не має послідовності. Приймаються політичні 

рішення, які не відповідають меті та стратегії державного регулювання 

розвитку автомобілебудування. М. П. Браун вважає, що в системі державного 

регулювання повинен бути логічний зв’язок між застосованими 

інструментами та метою, стратегією та наслідками [12, с. 104], тільки у 

такому випадку можна говорити про ефективність та продуктивність 

прийнятих заходів економічної політики. 

Нами визначено зацікавленість великих автомобілевиробників в 

українському ринку легкових автомобілів. Тому ми вважаємо, що недоцільно 

здійснювати пряме державне регулювання розвитку ринку даного виду 

продукції. Головним завданням держави в даному сегменті є формування 

сприятливого економічного середовища, що можливо шляхом використання 

непрямих методів регулювання.  

Державна підтримка інших сегментів автомобілебудування в Україні 

була незначною. В Законі 1997 року «Про стимулювання виробництва 

автомобілів в Україні», незважаючи на його спрямованість на легкове 

автомобілебудування, були також передбачені податкові пільги і для 

виробників автобусів та вантажівок, але віддача від використання таких 

інструментів була значно нижчою – прямі інвестиції в розвиток відповідних 

підприємств були в рази менші, і як наслідок збільшення виробництва 

продукції за цими видами продукції не відбулося.   

На даний час вантажівки та автобуси підлягають 5% додатковому 

митному збору на імпорт, як і всі імпортні товари, які ввозяться на митну 

територію України, незалежно від країни походження цих товарів та 

укладених Україною угод (договорів) про вільну торгівлю. Таке рішення 

прийнято Урядом у процесі регулювання платіжного балансу в Україні, проте 

є інструментом регулювання і для розвитку автомобілебудування.  

У процесі реєстрації та перереєстрації вантажних автомобілів та 

автобусів передбачено також сплату акцизного збору. Для вантажних 
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автомобілів механізм розрахунку акцизного податку розроблений більш 

глибоко, так як передбачає диференціацію ставки податку від виду двигуна 

автомобіля (автомобілі з двигуном внутрішнього згорання від стиснення та з 

двигуном внутрішнього згорання з іскровим запаленням), повної ваги (менше 

5 т, від 5 до 20 т, та більше 5 т)  та віку (первинна чи вторинна реєстрація 

автомобіля).  

Таблиця 3.3 

Залежність ставки акцизного податку на вантажні автомобілі 

залежно від об’єму двигуна та повної маси авто 

Повна маса 

транспортного 

засобу 

Стан автомобіля Ставка податку, 

євро за 1 
3см  

З двигуном внутрішнього згорання від стиснення (дизель або напівдизель) 

< 5 т новий 0,01 

що використовувався 0,02 

5- 20т новий 0,013 

 що використовувався 0,026 

> 20 т новий 0,016 

 що використовувався 0,033 

З двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалювання 

< 5 т новий 0,01 

 що використовувався 0,02 

> 5т новий 0,013 

 що використовувався 0,026 

Джерело: складено автором на основі [84] 

 

Окрім фіскальної, можна говорити про регулятивну функцію 

новоприйнятого Закону України «Про акцизний податок». Проте, лише в 

аспекті зменшення купівлі імпортних автотранспортних засобів, що 

використовувалися, адже податком обкладаються всі автомобілі, вантажівки 

та автобуси при первинній реєстрації чи перереєстрації.  
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Для посилення регулятивного аспекту цього виду податку необхідно 

запровадити диференційовану шкалу ставок на імпортні автомобілі, залежно 

від наявності аналогів у вітчизняних автомобілевиробників. Проте, 

розширення системи застосування податкових інструментів регулювання 

імпорту суперечить СОТ, тому необхідним є пошук альтернативних методів 

регулювання вітчизняного автомобілебудування.  

Крім того, незважаючи на всі застосовані інструменти регулювання на 

даний час галузь перебуває на стадії спаду (п. 2.2), що свідчить про 

неефективність застосовуваних інструментів та методів регулювання 

розвитку автомобілебудування в Україні.  

На основі проведеного аналізу можемо стверджувати, що перелік 

інструментів, які використовувалися на державному рівні, у процесі 

регулювання розвитку автомобілебудування, є обмеженими. У сфері прямого 

державного регулювання використовувалися митні тарифи на імпортні 

товари. Регулювання ґрунтувалося на захисних заходах щодо вітчизняного 

автомобілебудування, фактично обмежуючи імпорт. Ефективною така 

політика, в умовах інтеграції України у світову торгівлю, яка передбачає 

велику кількість міжнародних договорів що обмежують використання митних 

бар’єрів не може бути. Тому, від такого регулювання необхідно відмовитися.  

Аналізуючи світовий досвід розвитку регулювання в тих країнах, які 

прагнули забезпечити розвиток автомобілебудування, можна говорити про 

всебічне поєднання великої кількості як прямих так і непрямих інструментів 

регулювання.  

У Південній Кореї регулювання розвитку автомобілебудування 

розпочалося ще у 60-ті роки ХХ ст. з обрання автомобілебудування 

пріоритетною галуззю економіки, а у 70-ті автомобілебудівна продукція була 

визнана основним напрямком експорту країни. З метою захисту корейських 

виробників деталей, адже спочатку ставка робилася власне на виробництво 

деталей та комплектуючих, було заборонено ввіз деталей та комплектуючих 

до автотранспортних засобів. Дозволялося імпортувати лише складні 
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комплектуючі, які на даному етапі не вироблялися на території держави. З 

метою підняття конкурентоспроможності продукції на зовнішніх ринках 

кожен виробник повинен був виробляти конкретний вид продукції і 

обов’язкові мати обладнання для виробництва кузова та двигуна. Обсяг 

виробництва продукції підприємствами повинен був складати 50 тис. од 

продукції в рік. 

На заміну підприємствам пропонувалася значна інвестиційна підтримка 

для купівлі обладнання та фінансування розвитку технологій сфери 

автомобілебудування. У підтримці виробництва власне продукції, було 

визначено клас автомобіля, який користувався найбільшим попитом та 

визначено його як «народний автомобіль». На цей клас вітчизняних 

автомобілів було скасовано акцизний збір. Окрім цього було встановлено 

50% митний збір на імпортні автомобілі, а на продукції із країн ЄС, США та 

Японії було накладено повне ембарго [6]. 

На наступному етапі урядом було створено асоціацію корейських 

автомобілевиробників, яка мала повноваження накласти заборону на ввіз 

будь якої продукції автомобілебудування, в тому числі і запчастин. 

Імпортерам для ввезення своєї продукції на території Південної Кореї 

потрібно було довести, що така продукції не виготовляється на території 

держави. Таке обмеження змушувало світових виробників продавати 

технології, адже фактично існував ризик втрати ринку. Через 10 років такої 

політики, корейські автомобілі на 90% складалися з національних 

комплектуючих, імпортувалися лише деякі високотехнологічні запчастини. 

Ще через 10 років корейські автомобілевиробники почали виходити на 

іноземні ринку, будуючи свої заводи в Польщі, Україні, Узбекистані, Румунії, 

Чехії, Малайзії, Китаї та ін., в тих країнах де є відносно дешева робоча сила. 

Таким чином, стабільний ріст обсягів виробництва автомобілебудівної 

продукції дозволив країні вийти на шосту позицію в світі, після чого уряд 

скасував всі протекціоністські заходи і відкрив ринок. 
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Тобто, фактично, весь процес регулювання розвитку 

автомобілебудування в Південній Кореї складався з двох етапів, на першому з 

яких уряд активно контролював розвиток галузі, а потім, коли галузь 

пройшла кризу, усунувся. На даний час корейське автомобілебудування 

посідає п’яте місце у світі, обсяг виробництва в якому складає 2,3 млн. од., 

уступаючи лише Китаю, США, Японії, Німеччини; кількість працюючих в 

сфері автомобілебудування перевищує 300 тис. чол. Незважаючи на 

відкритий ринок, на даний час, обсяг імпорту автомобілів є незначним, що 

пов’язано із високим податком на користування імпортними 

автотранспортними засобами.  

Іншим прикладом вдалого регулювання розвитку автомобілебудування 

у світі є Індія, яка на даний час займає шосту позицію в світовому 

автомобілебудуванні. Насиченість ринку автомобілів в країні є дуже низькою, 

нараховуючи лише 7 машин на 1000 осіб, на фоні зростання частки населення 

в віці 20-60 років, ринок Індії визначається найбільшим потенційним попитом 

в Азії. До початку 90-х років в Індії діяло ліцензування інвестицій в 

автомобілебудування. Проте, після вдалого досвіду створення спільного 

підприємства індійського «Maruti Udyog» з японською компанією «Suzuki» , 

воно було скасоване на виробництво вантажних автомобілів та 

комплектуючих, які було визначено державою як пріоритетні для залучення 

прямих іноземних інвестицій. Регулювання розвитку автомобілебудування, 

побудоване на організації спільних підприємств вітчизняних 

автомобілевиробників та світових, фактично діє і досі, досить жорстоко 

регламентується доля іноземного інвестора, якщо остання складає 51% і 

більше такі підприємства розглядаються в індивідуальному порядку Радою зі 

сприяння іноземним інвестиціям. Така політика дозволила двом з трьох 

лідируючих виробників вантажівок: «Tata» та «Mahindra & Mahindra» купити 

передові технології і вже на початку 90-х років підприємства могли 

конструювати власні моделі, а з початку 2000-х почали продавати власну 

продукцію на іноземні ринки. На даний час іноземні автомобілевиробники 
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так і представлені спільними підприємствами, такі як «Maruti-Suzuki» и 

«Hyundai Motor India». 

В вітчизняній науці прийнято вважати, що уряди Європи не проводить 

активного регулівного втручання в економіку і економічна діяльність в даних 

країнах здійснюється лише на основі ринкового механізму. Проте, 

Європейський союз також проводить політику забезпечення розвитку 

автомобілебудування: ЄС було обмежено імпорт автотранспортних засобів з 

Японії, в той самий час самі країни ЄС активно просувають свою продукцію 

на ринок Японії, Південної Кореї та інших країн, що розвиваються. 

Важливим фактором для забезпечення розвитку тої чи іншої галузі в ЄС, є 

можливість кожній країні встановлювати додаткові інструменти регулювання 

в контексті важливих для її економіки галузей. Розвиток 

автомобілебудування забезпечується наданням субсидій 

автомобілевиробникам з бюджету країн членів ЄС, хоча інколи залучаються і 

кошти регіонального фонду ЄС та Європейського інвестиційного банку. 

Субсидіювання автовиробників в ЄС здійснюється шляхом [132]:  

– звільнення підприємств від прямих податків; 

– інвестування у підприємства; 

– надання підприємствах державних кредитів за пільговими ставками 

кредитування; 

– поручительство держави за підприємства перед кредиторами на 

фінансових ринках. 

Такі заходи застосовуються в умовах кризи на конкретному 

підприємстві, за умови реструктуризації, формування конкретного плану 

виходу підприємства із кризи, включаючи оновлення виробництва, 

підвищення кваліфікації працівників, проведення науково-технічних 

досліджень та ін. 

Останні десять років активно почали розвивати своє 

автомобілебудування країни з перехідною економікою, такі як Росія, Чехія та 

Польща. В останній, зокрема, автомобілебудівна галузь захищена імпортними 
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тарифами, квотами, отриманням ліцензій на складання автомобілів. Для 

забезпечення розвитку вітчизняного автомобілебудування в Польщі митний 

тариф на імпортні автомобілі становив 35% від вартості. Незважаючи на 

обмеження міжнародними угодами, Польща затримала зниження ввізного 

мита, аргументуючи це необхідністю розвитку власного 

автомобілебудування. На даний час, існує квота для автомобілів віком старше 

6-ти років, забороняється ввезення автомобілів для комерційного 

використання старше 3-х років. Запроваджене безмитне ввезення запчастин 

для тих підприємств, які отримали ліцензію на складання автомобілів на 

території Польщі.                                                                                                       

Отже, для країн світу характерна активна підтримка 

автомобілебудування. В процесі регулювання розвитку автомобілебудування 

країни використовують як прямі так і непрямі методи та інструменти 

регулювання. Робимо висновок, що у кризові періоди для національного 

автомобілебудування уряди вели достатньо жорстку політику щодо імпортної 

продукції автомобілебудування, при цьому, досить активна ставка робилася 

на купівлю та впровадження технологій [6]. 

Досліджені нами показники співвідношення імпорту та експорту 

продукції автомобілебудування (п. 2.1) вказують на низьку 

конкурентоспроможність національних виробників на світовому ринку, а 

також на невигідність локалізації повноцінного виробництва в Україні для 

міжнародних виробників. Окрім цього, на даний час в бюджеті немає 

ресурсів для прямих дотацій вітчизняних автомобілевиробників. 

Зі сказаного вище можна зробити висновок, що галузь 

автомобілебудування потребує якнайшвидшого стимулювання розвитку, 

проте із застосуванням абсолютно інших інструментів регулювання, 

адаптованого світового досвіду розвитку автомобілебудування до 

вітчизняних реалій. 

Враховуючи обмеженість фінансових можливостей державі доцільно 

збільшувати використання непрямих та інноваційних економічних методів 
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регулювання. Перш за все, держава повинна наголошувати на пріоритетності 

автомобілебідування, що буде означати, надання переваги у розвиткові, 

враховуючи важливість галузі для всієї економіки країни. Проводити 

інформування серед населення, щодо значимості галузі і відповідно 

необхідності застосування тих чи інших інструментів регулювання. Для 

всього автомобілебудування, і зокрема для виробництва легкових автомобілів 

важливим є створення відповідного інвестиційного клімату в державі.  

Оскільки, як сказано вище, використання класичних методів та 

інструментів регулювання є досить обмежено, а проведений нами аналіз (п. 

2.1) свідчить про значну залежність між обсягами купівлі автотранспортних 

засобів та обсягами кредитування, ми пропонуємо застосовувати в сфері 

регулювання розвитку автомобілебудування в Україні механізм фінансового 

інжинірингу.                                                                                                               

На основі проведеного дослідження встановлено, що у вчених немає 

єдиної думки щодо визначення поняття фінансового інжинірингу, та й саме 

поняття не є достатньо дослідженим. Класично у світовій економічній 

літературі фінансовий інжиніринг визначають, як фінансове забезпечення 

клієнта із застосуванням різних банківських продуктів, таких як власні 

банківські фінансові технології та фінансових інструментів, які відповідають 

потребам клієнта та задовольняють інтереси банку [11, с. 214]. 

Фінансовий інжиніринг – це процес розробки нових схем здійснення 

фінансових операцій або нових фінансових інструментів [17, с. 316]. 

Фактично, у даному контексті «фінансовий інжиніринг» розглядається як 

цілеспрямоване розроблення і впровадження нових фінансових інструментів, 

фінансових технологій, а також пошук нових підходів до вирішення 

фінансових проблем за допомогою уже відомих фінансових інструментів та 

технологій. Проте, на нашу думку, такі трактування є досить широкими, і не 

дають точного тлумачення даного поняття. 

Є інший підхід до поняття фінансового інжинірингу, в якому робиться 

наголос на формуванні грошових потоків. З. О. Воробйова визначає 



 115 

фінансовий інжиніринг як процес формування інноваційних фінансових 

продуктів для задоволення специфічних інтересів споживачів, основною 

метою якого є формування бажаних грошових потоків [15]. І. В. Горобінська 

визначає фінансовий інжиніринг як процес планування, управління, розробки 

та безпосередньої реалізації інноваційних фінансових схем. Вчена наголошує, 

що цей процес є можливим і на макро- і на мікрорівні, а головною його 

метою є формування цільових грошових потоків задля забезпечення 

довгострокового інвестування в умовах задоволення інтересів держави та 

підприємств [22]. Якщо раніше фінансовий інжиніринг пов’язували лише зі 

здійсненням фінансових операцій [12], то зараз вченими істотно розширилося 

як поняття так і сфери застосування фінансового інжинірингу.  

Застосування фінансового інжинірингу здійснюється, в основному, у 

сфері ринку цінних паперів, проте, практичне застосування охоплює інші 

сфери: економіка, маркетинг, фінанси, право, промисловість, банківська 

справа, будівництво, фінанси населення [22]. У сфері автомобілебудування 

уваги заслуговують бюджетно-податковий та банківський види фінансового 

інжинірингу. Банківський фінансовий інжиніринг передбачає не кредитну 

основу співпраці банків та підприємств, а інвестиційну. У такій формі 

фінансового інжинірингу, банк не приймає участі у господарській діяльності 

підприємства, а лише надає підприємству ресурси для здійснення такої 

діяльності, а по закінченню терміну інвестування, отримує свої вкладені 

кошти та відповідну, встановлену договором частку прибутку такого 

підприємства, але лише у випадку створення підприємством доданої вартості. 

Тому фактично, ці гроші не є позичковим капіталом [22]. Завданням держави 

в такому випадку є створення відповідної нормативно-правової бази для 

застосування банківського інжинірингу у автомобілебудуванні та розробка 

договорів, які застосовувалися б між банком та підприємствами, з досить 

жорсткими умовами, які не дозволили б банкам створювати гроші на основі 

необмеженого кредиту і таким чином регулювати прояв ефекту кредитно-

грошового мультиплікатора. 
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Вчені також пропонують застосовувати державі бюджетно-податковий 

вид фінансового інжинірингу, тобто застосовувати додаткові стимули для 

підприємств галузі у виді дотування тих підприємств, які підвищують 

ефективність економічно-господарської діяльності [22]. Таким чином, 

вітчизняні виробники автотранспортних засобів від застосування фінансового 

банківського інжинірингу отримуватимуть переваги у вигляді інвестицій та 

зниження податкових ставок. Виробництво легкових машин, для якого не 

передбачено цільову державну допомогу будуть мати вигоду у збільшенні 

зацікавлення іноземних інвесторів завдяки збільшенню ефективності 

економічно-господарської діяльності таких підприємств. Держава отримає 

збільшення виробництва продукції, збільшення робочих місць та збільшення 

податкових надходжень.  

Порядок застосування фінансового інжинірингу для забезпечення 

розвитку автомобілебудування в Україні наведено на рис. 3.1. 

 

Рис. 3.1. Порядок застосування фінансового інжинірингу в 

автомобілебудуванні 

Джерело: власна розробка автора  
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інжиніринг 

Надання ресурсів для здійснення 

економічно-господарської 

діяльності підприємств на 

інвестиційній основі. 
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Важливим інструментом регулювання розвитку економіки загалом та 

окремих її галузей у розвинених країнах світу є державне замовлення [147]. 

Саме держава здатна створювати вагомий попит на продукцію, регулювати 

кон’юнктуру та динаміку товарних ринків. Державне замовлення – це 

інструмент державного регулювання економіки шляхом формування на 

контрактній (договірній) основі складу та обсягів продукції, необхідної для 

державних потреб, розміщення державних контрактів на її поставку серед 

організацій, підприємств та інших суб’єктів господарської діяльності України 

всіх форм власності [133]. 

А. І. Погосов зазначає, що з однієї сторони скорочення державного 

замовлення приводить до скорочення сукупного попиту в економіці 

відповідно до зменшення обсягів виробництва. А з іншої – державне 

замовлення не повинне формувати штучного попиту на продукцію [87]. 

Отже, державне замовлення доцільно формувати лише на продукцію, яка 

відповідає державним потребам. Державні потреби – це потреби України в 

продукції, необхідній для розв’язання соціально-економічних проблем, 

підтримання безпеки України, реалізації державних та цільових програм [34]. 

Державними замовниками в сфері автомобілебудування є Верховна 

Рада України, обласні та міські адміністрації, виконавцями державного 

замовлення в даному випадку будуть автомобілебудівні підприємства, всіх 

форм власності.  

Такий інструмент регулювання актуальний для спеціальної техніки, яка 

виробляється вітчизняними виробниками, наприклад, швидкі та патрульні 

автомобілі. Державне замовлення вирішило б нестачу та застарілість 

державного автопарку машин спеціальної техніки за рахунок продукції 

національних підприємств. На даний час автомобілі швидкої допомоги на 

основі тендерів закуповуються закордоном у іноземних виробників [63], тоді 

як вітчизняне автомобілебудування значно скорочує обсяги виробництва. 

Частково, такий інструмент міг би застосовуватися і для закупівлі легкових 

автомобілів задля формування автопарку органів центральної та виконавчої 



 118 

влади. Адже, державні потреби на рівні із вирішенням соціально-економічних 

потреб, забезпечення обороноздатності країни, створення та підтримкою 

державних матеріальних резерві передбачає забезпечення функціонування 

установ сектору державного апарату, які утримуються за рахунок державного 

бюджету.  

Запропонований нами порядок застосування інструментів регулювання 

автомобілебудування в Україні зображена на рис. 3.2. 

 

Рис. 3.2. Порядок застосування інструментів регулювання розвитку 

автомобілебудування в Україні 

Джерело: власна розробка автора 

 

Державне замовлення є, власне, тим інструментом розвитку 

автомобілебудування, який не спрямований на підтримку виробників, а 

забезпечує необхідною продукцією споживачів. Підтримка споживача 

дозволяє уникнути ситуацій при якій виробники прагнуть продавати свою 

продукцію на зарубіжному ринку, адже підтримка виробників приводить до 

зниження рівноважної ціни на внутрішньому ринку, яка стає, відповідно, 

нижчою за світову. Державні закупівлі дають можливість 

Державне замовлення Вантажні 

автомобілі 

Автобуси 
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Інструменти державного 

регулювання розвитку 

автомобілебудування в 

Україні 

Банківський 

інжиніринг 

Бюджетно-податковий 

фінансовий інжиніринг  

Податкові пільги 

Ввізне мито на імпорт 

 

Створення 

сприятливого 

інвестиційного клімату 



 119 

автомобілевиробникам використовувати ринкові методи боротьби за 

споживача, яким в даному випадку виступають державні установи через 

державу. Споживач отримує можливість вибору, що змушує виробників 

покращувати якість своєї продукції, активізує процес впровадження 

інновацій. Державне замовлення актуальне, наприклад, для забезпечення 

оборонного сектору вантажними автомобілями та освітні заклади автобусами. 

Таблиця 3.4 

Інструменти регулювання розвитку автомобілебудування в 

Україні, суб’єкти їх використання та цілі впливу 

Інструменти 

регулювання 

Суб’єкти впливу Вид 

продукції  

Цілі впливу 

Банківський 

інжиніринг 

Банки Вантажні 

автомобілі, 

легкові 

автомобілі, 

автобуси 

Збільшення грошових 

потоків 

автомобілебудівних 

підприємств 

Державне 

замовлення 

Споживачі продукції 

автомобілебудування 

Вантажні 

автомобілі, 

автобуси 

Активізація 

впроваджень інновацій 

та покращення якості 

продукції 

Податкові пільги Автомобілебудівні 

підприємства, інвестори 

Вантажні 

автомобілі, 

легкові 

автомобілі, 

автобуси 

Збільшення грошових 

потоків підприємств 

галузі за рахунок 

власних та 

інвестованих ресурсів 

Ввізне мито на 

імпорт 

Споживачі продукції 

автомобілебудування 

Вантажні 

автомобілі, 

легкові 

автомобілі, 

автобуси 

Підтримка 

конкурентності 

продукції вітчизняних 

автомобілевиробників 

Бюджетно-

податковий 

інжиніринг 

Автомобілебудівні 

підприємства 

Вантажні 

автомобілі, 

легкові 

автомобілі, 

автобуси 

Збільшення грошових 

потоків підприємств 

автомобілебудівної 

галузі 

Створення 

сприятливого 

інвестиційного 

клімату 

Інвестори Легкові 

автомобілі 

Залучення зовнішніх 

інвестицій для 

автомобілебудівних 

підприємств 

Джерело: сформовано автором 

 

На основі всього вище сказаного робимо висновок, що на даний час 

регулювання автомобілебудування є хаотичним, застарілим, подекуди чисто 
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формальним, таким, що не задовольняє потреб економіки та не забезпечує 

розвитку галузі зокрема. В процесі розвитку автомобілебудування 

застосування прямих методів регулювання є недоцільним, адже на даний час 

у держави немає ресурсів для їх застосування. Для розвитку 

автомобілебудування державі необхідно створити нову систему методів та 

інструментів регулювання, застосовуючи непрямі інноваційні методи 

регулювання та забезпечення привабливого інвестиційного клімату в країні.  

Фінансовий інжиніринг – інноваційний інструмент державного 

регулювання, який здатний забезпечити залучення необхідних грошових 

ресурсів в автомобілебудівну галузь на взаємовигідних умовах для 

виробників, банків та держави. Головним завданням держави є створення 

передумов для банківського інжинірингу галузі, створення нормативно-

правової, інформаційної та стимулюючої бази для підприємств галузі, із 

застосуванням державної цільової підтримки підприємств, які демонструють 

позитивні тенденції економічно-господарської діяльності. Окрім банківського 

інжинірингу необхідне застосування державного замовлення для тих видів 

продукції, які відповідають нинішнім державним потребам. 

 

3.2. Формування механізму державно-приватного партнерства 

розвитку автомобілебудування в Україні 

Потреби в ресурсах автомобілебудівної галузі для забезпечення її 

розвитку, як показує практика, набагато вищі за можливості державних 

органів регулювання. Мова йде як про інвестиційні, так і про інформаційні 

ресурси.  

Суть інформаційних ресурсів в процесі розвитку автомобілебудівної 

галузі полягає у зборі, переробці та наданні інформації всім суб’єктам галузі: 

інформування органів державної влади про ситуацію та потреби підприємств, 

а також інформування підприємств щодо державних ініціатив у сфері 

регулювання розвитку автомобілебудування.  
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Для удосконалення процесу розвитку державою автомобілебудівної 

галузі ми пропонуємо застосовувати механізм державно-приватного 

партнерства. На нашу думку, саме державно-приватне партнерство може 

стати дієвим способом об’єднання фінансових та організаційних ресурсів з 

метою розв’язання існуючих проблем галузі. 

Згідно ЗУ «Про державно-приватне партнерство» державно-приватним 

партнерством вважається співробітництво між державою Україна, 

Автономною Республікою Крим, територіальними громадами в особі 

відповідних державних органів та органів місцевого самоврядування 

(державними партнерами) та юридичними особами, крім державних та 

комунальних підприємств, або фізичними особами-підприємцями 

(приватними партнерами), що здійснюється на основі договору в порядку, 

встановленому Законом та іншими законодавчими актами, та відповідає 

ознакам державно-приватного партнерства, визначеним цим Законом [88]. 

Фактично державно-приватним партнерством вважається система відносин 

між органами державної влади, куди відноситься органи законодавчої, 

виконавчої та місцевої влади та приватними партнерами. Така співпраця 

здійснюється на довгострокову перспективу і передбачає розподіл ризиків, 

винагород та відповідальності.  

До сфер, в яких може здійснюватися державно-приватне партнерство 

відносять [88]:  

 пошук, розвідка родовищ корисних копалин та їх видобування, 

крім таких, що здійснюються на умовах угод про розподіл продукції;  

 виробництво, транспортування і постачання тепла та розподіл і 

постачання природного газу;  

 будівництво та експлуатація автострад, доріг, залізниць, злітно-

посадкових смуг на аеродромах, мостів, шляхових естакад, тунелів і 

метрополітенів, морських і річкових портів та їх інфраструктури;  

 машинобудування (сюди ж відноситься автомобілебудування);  

 збір, очищення та розподілення води;  
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 охорона здоров’я;  

 туризм, відпочинок, рекреація, культура та спорт;  

 забезпечення функціонування зрошувальних і осушувальних 

систем;  

 поводження з відходами, крім збирання та перевезення; 

 виробництво, розподілення та постачання електричної енергії;  

 управління нерухомістю;  

 надання соціальних послуг або управління соціальною 

установою, закладом;  

 виробництво та впровадження енергозберігаючих технологій, 

будівництво та капітальний ремонт житлових будинків, повністю чи частково 

зруйнованих внаслідок бойових дій на території проведення 

антитерористичної операції; 

 встановлення модульних будинків та будівництво тимчасового 

житла для внутрішньо  переміщених осіб;  

 надання освітніх послуг та послуг у сфері охорони здоров’я;  

 управління пам’ятками архітектури та культурної спадщини.  

У результаті проведених досліджень ми пропонуємо провести 

своєрідну реорганізацію системи регулювання розвитку автомобілебудування 

в Україні. Доцільно долучити до цього процесу, на рівні із діяльністю 

державних органів регулювання, саморегулюючих організацій галузі, 

об’єднання виробників (та власне виробників) для максимізації ефективності 

запроваджених програм розвитку автомобілебудування.  

М. П. Браун зазначає, що саморегулювання на даний час є одним із 

найважливіших типів делегованого регулювання [12, с. 132-133] За 

визначенням Л. Пала саморегулювання – це інструмент держави, за 

допомогою якого вона делегує свою регулювальну владу певній групі 

учасників ринку. За умови, що остання в подальшому реалізує суспільний 

інтерес шляхом нагляду та контролю за своїми власними справами [162, с. 

130]. Обґрунтовуючи процес саморегулювання Л. Пал говорить про технічну 
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ефективність, коли фахівці в певній сфері найкращим чином можуть 

здійснювати нагляд, кваліфікувати та дисциплінувати інших.  

Ми пропонуємо державі, в межах регулювання розвитку 

автомобілебудування в Україні, здійснювати співпрацю саме з 

саморегулівними організаціями. Адже, за умов співпраці державних органів 

із саморегулівними організаціями відбувається значна економія коштів, для 

держави дуже дорого обходиться збір тієї інформації, яку економічна група 

має в своєму розпорядженні. Об’єктом управління в даному випадку 

виступатиме автомобілебудівна галузь [88]: 

 тривалість відносин (від 5 до 50 років); 

 передача приватному партнеру (в нашому випадку – 

саморегулівній організації) частини ризиків у процесі здійснення державно-

приватного партнерства; 

 внесення приватним партнером інвестицій в об’єкти партнерства 

із джерел, незаборонених законодавством. 

Законом встановлено, що приватний партнер визначається на основі 

конкурсу. У випадку існування декількох саморегулівних організацій у 

певному секторі економіки можна говорити про конкурентний спосіб відбору 

державою приватного партнера. Проте, на даний час єдиною 

саморегулюючою організацією на автомобільному ринку України є Асоціація 

автомобілевиробників України «Укравтопром».  

Асоціація «Укравтопром» – це об’єднання автовиробників України, 

головною ціллю якого є координація господарської діяльності учасників, без 

права втручання в їх виробничу і комерційну діяльність. Асоціація є 

неприбутковим об’єднанням. Заснована у 1997 р. асоціація об’єднала тоді 

двадцять підприємств. З 1998 р. «Укравтопром» стала членом Міжнародної 

асоціації автомобілевиробників – вагомої світової організації у 

автомобілебудуванні. Головним своїм завданням асоціація визначає 

представництво та захист інтересів українських автовиробників у 

міжнародних та державних інституціях. Асоціація забезпечує максимальну 
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координацію зусиль підприємств в галузі автомобілебудування з урахуванням 

світових тенденцій розвитку виробництва транспортних засобів.  

Головними завданнями Асоціації є [9]: 

 захист інтересів українських автовиробників в державних та 

міжнародних інституціях; 

 збір, аналізом та розповсюдженням інформації про вітчизняне 

автомобілебудування як в Україні, так і за її межами; 

 популяризація досягнень українського автомобілебудування 

серед української та міжнародної громадськості; 

 залученням інвестицій та створенням відповідних умов для їх 

ефективного використання; 

 сприяння впровадженню новітніх технологій; 

 залучення потенційних партнерів серед зарубіжних підприємств, 

вивчення відповідних ринків для налагодження зовнішньоекономічних 

зв’язків; 

 фінансово-економічна, правова та технічна  експертиза програм. 

Членами Асоціації на даний час є: ПрАТ «Єврокар», ПАТ «ЗАЗ», 

Корпорація «Богдан», Корпорація «Укравто», ПАТ «АвтоКрАз», Концерн 

«Електромаш», ДП «Державтотранс», ПАТ «Автрамат». Асоціація ініціювала 

та проводить міжнародну конференцію з розвитку автомобілебудування в 

Україні. Стратегія розвитку автомобільної промисловості та регулювання 

ринку автомобілів на період до 2015 року, яка стала основою розробленої 

Міністерством промислової політики України «Загальнодержавної цільової 

економічної програми розвитку автомобільної промисловості та регулювання 

автомобільного ринку до 2015 року» [105] було розроблено Асоціацією 

«Укравтопром». Проте, програма мала лише декларативний характер і її 

впровадження було загальмовано державними органами регулювання.  

Ми пропонуємо державі більш активно залучати в процес регулювання 

розвитку галузі Асоціацію «Укравтопром» на основі застосування такої 

форми реалізації державно-приватного партнерства як договір про спільну 
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діяльність. Серед переваг такої співпраці вважаємо і інформаційне 

забезпечення, адже на сьогодні на офіційному рівні не має жодних звітів про 

виконання прийнятих нормативно-законодавчих актів. А статистика обсягів 

виробництва продукції ведеться лише саморегулівним об’єднаннями 

автовиробників, а не державними органами. 

Вчені зазначають, що роль місцевої влади, місцевих податків та зборів, 

які могли б стати інструментами розвитку автомобілебудування на місцях, є 

штучно звуженою [14, с. 182]. Децентралізація податків, і всієї бюджетної 

системи загалом дозволить забезпечити соціально-економічний розвиток 

регіонів, адже збільшиться зацікавленість місцевих органів влади у 

збільшенні доходів місцевих бюджетів, а це змусить їх до пошуку нових 

джерел податкових надходжень. На сьогоднішній день місцеві органи не 

зацікавлені у збільшенні доходів до бюджетів. Частка податкових 

надходжень ВВП, дохідної частини місцевих бюджетів знижується, що не 

співпадає із загальноєвропейською тенденцією, при рекордно великій частці 

власне податкових надходжень, що відносяться до доходів місцевих 

бюджетів. Це пов’язано із незацікавленістю місцевої влади у збільшені 

результативності та ефективності економічного розвитку регіону, адже 

дефіцит місцевого бюджету фінансується з бюджету вищого рівня, а у 

випадку коли сума доходів перевищує суму видатків вилучається майже 90% 

цієї суми приросту, позитивні результати економічної політика на місцях 

вилучаються на розвиток та дотування інших регіонів [14, с. 122-125]. 

18.06.2014 р. КМУ було прийнято розпорядження «Про затвердження 

плану заходів щодо реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні», яке передбачає поступову 

децентралізацію влади в Україні, а отже збільшення повноважень органів 

місцевої влади.  

У 2015 р. згідно цієї реформи прийняті зміни до Податкового кодексу 

України, якими передано місцевим органам влади: збір податку з комерційної 

та нежитлової нерухомості; місцевий транспортний податок; плату за землю; 
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5% акцизу з тютюнових виробів, алкогольних напоїв та нафтопродуктів. 

Податок з комерційної та нежитлової нерухомості і плата за землю цілком 

реально можуть стати інструментами регулювання розвитку 

автомобілебудування на місцевому рівні. Законом України «Про внесення 

змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 

щодо податкової реформи» [89] плату за землю переведено у категорію 

місцевих податків. Виключно органи місцевої влади можуть встановлювати 

ставку податку та пільги.  

Цим же Законом до місцевих податків переведено податок з 

комерційної нерухомості. Податковим кодексом встановлена максимальна 

ставка податку з комерційної нерухомості – 2% від мінімальної зарплати за м² 

загальної площі, проте, саме місцеві органи самоврядування наділені правом 

встановлювати розмір ставки, вони ж можуть прийняти рішення про 

скасування сплати податку в їх регіоні або збільшенні неоподатковуваної 

податком площі об’єктів нерухомості. 

Спільна діяльність між підприємствами галузі (у формі саморегулівної 

організації) та державою на місцевому рівні в сфері розвитку 

автомобілебудування повинна ґрунтуватися на наступних вимогах:  

 цілі, які передбаченні в програмі розвитку галузі повинні 

відповідати програмі розвитку регіону загалом; 

 всі заходи, які плануються повинні бути узгоджені із бюджетною 

програмою регіону; 

 приватний партнер, в особі автомобілебудівних підприємств може 

отримувати пільги у вигляді частини місцевих податків та зборів; 

 така діяльність повинна відповідати вимогам українського 

законодавства. 

Отже, ми передбачаємо розробку та впровадження загальнодержавної 

програми розвитку автомобілебудування, яка б сформувала механізм 

співпраці між Асоціацією «Укравтопром» та місцевими органами 

самоврядування, що б дозволило забезпечити розвиток галузі в тих регіонах, 
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для яких даний вид діяльності є пріоритетним. Основними інструментами 

регулювання в даній програмі виступатимуть місцеві податки та збори.  

Залучення місцевих органів влади в процес регулювання дозволить 

забезпечити формування автомобілебудівних кластерів у тих областях, де 

дислоковано основне виробництво автотранспортних засобів.  

М. Портер визначає кластери – як сконцентровану в межах окремої 

території групу взаємопов’язаних компаній у певній галузі, що конкурують, 

але при цьому ведуть спільну роботу [86, с. 256]. Можливість органів 

місцевої влади надавати податкові пільги певним видам підприємств сприяє 

концентрації на певній території групи взаємопов’язаних підприємств, які 

доповнюватимуть і підсилюватимуть конкурентні переваги один одного.  

Всі підприємства певної галузі держави функціонують у середовищі, 

яке визначається наступними факторами:  

 стан факторів виробництва. До стану факторів виробництва у 

високотехнологічних галузях, таких як автомобілебудування, належать 

кваліфіковані трудові ресурси та наукова база. Зауважимо, що швидкість і 

ефективність факторів в даному випадку має більше значення, ніж наявність 

їх на даному етапі створення. Тобто, наявність просто робочої сили чи 

сировини не може бути конкурентною перевагою галузі. З іншої сторони в 

Україні існує велика база для підготовки висококваліфікованої робочої сили в 

сфері автомобілебудування. 

  попит на продукцію. Попит на продукцію на внутрішньому 

ринку є високим і продовжує зростати (п. 2.1), проте, нами було обґрунтовано 

що фактично пропозиція не задовольняє попит на продукцію. М. Портер 

зазначає, що галузь стає конкурентоспроможною лише у випадку, коли саме 

внутрішній попит на ринку є високим, і внутрішній попит дозволяє 

підприємствам чіткіше та швидше збирати інформацію щодо потреб покупців 

[86]. 

 стратегія підприємств. Важливою є відповідність стратегії 

підприємств стану ринку та їх позиції у галузі. Динамічний розвиток галузі 
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сприяє збільшенню конкурентоспроможності підприємств [86]. А отже, 

змушує їх до пошуку шляхів зниження вартості продукції та диференціації 

товарів. Підприємство шукає можливості підприємства задовольнити потреби 

покупців, пропонуючи продукцію більш високої якості, або з особливими 

якостями, або з широкими можливостями після продажного обслуговування.  

 стан розвитку суміжних галузей економіки. Підприємства 

постачальники та споживачі, які знаходяться поблизу один від одного мають 

переваги, які характеризуються короткими лініями зв’язку, швидким і 

постійним обміном інформацією, обмін ідеями та розробками. Наявність в 

країні суміжних галузей збільшує ймовірність набуття підприємствами нових 

навиків, через притік з цих галузей нових працівників, з інноваційними 

ідеями [86].  

Для більш детального вивчення позитивного впливу кластеризації на 

місцевому рівні на галузь загалом ми трансформували ромб конкурентних 

переваг Портеру для автомобілебудування (рис. 3.3). 

Кластеризація автомобілебудування, може сприяти зміцненню позицій 

вітчизняного автомобілебудування у межах фактору «стан доповнюючих 

галузей економіки». У 2010 р. Міжнародною Фундацією сприяння ринку та 

Союзом економістів України було проведено «Українське кластерне 

дослідження: шляхи кластеризації економіки з метою підвищення 

конкурентоспроможності Запорізької області», яке мало на меті визначення 

головних потенційно-можливих кластерів у Запорізькій області. Дослідження 

встановило, що в Запорізькій області можливе існування металургійного, 

агрохарчовго, транспортно-логістичного,  туристично-рекреаційного,  

будівельного, інноваційно-освітнього, енергетичного, машинобудівного.  

Автомобілебудування було виділено в межах машинобудівного кластеру.   

Саме ці кластери в рамках дослідження було визначено як такі, що формують 

і формуватимуть в подальшому основну виробничу спеціалізацію всієї 

Запорізької області, а також визначатимуть її спеціалізації в рамках 

економіки України та на вітчизняному та світовому ринках.                                                                                                                                                                                                                                           
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Рис. 3.3. Джерела переваг реалізації місцевої кластеризації для 

автомобілебудування в Україні 

Джерело: [87] 

 

Вибір машинобудування в Запорізької області базується на тому, що 

машинобудування є однією з пріоритетних галузей в регіоні. Реалізація 

кластерної політики могла привести до розвитку як найбільш великих 

підприємств області так і середніх і малих підприємств. Дослідження 

ґрунтувалося на поділі всього машинобудування на сім кластерів: 

сільськогосподарське машинобудування; ракетобудування; авіабудування; 

гірське машинобудування; приладобудування; металургійне 

машинобудування; автомобілебудування.                                                               

У процесі формування Національного інноваційного кластеру «Нові 
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Запорізькій області. Політика орієнтувалася про на ПАТ «ЗАЗ». Таким 

чином, структура автомобілебудівного кластеру є трьохрівневою (рис. 3.4.): 

 ядро кластеру – ПАТ «ЗАЗ»; 

 мережа постачальників – малі і середні підприємства області, що 

постачають комплектуючі та послуги для «ядра кластеру»; 

 бізнес клімат – організації, що забезпечують «ядро кластеру» 

людськими, фінансовими ресурсами та інфраструктурою [136].  

 

Рис. 3.4.Структура кластеру автомобілебудування 

Джерело: [136] 

 

Передбачалося, що утворення таких кластерів повинне було 

ґрунтуватися на державному фінансуванні та створенні цільових науково-

технічних програм розвитку, але дані пропозиції так і не були впроваджені та 

профінансовані.  

Оскільки така форма співпраці є партнерством, то воно повинне 

здійснюватися на взаємовигідних умовах. Для держави існують вигоди у 

переданні частини своїх функцій приватному партнерові, а також економія 

фінансових ресурсів, в подальшому збільшення доходів бюджетів. Для 

приватного партнера мова йде про можливість отримати додаткові доходи.  
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формуванні державно-приватного партнерства через недосконалість 
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етапах такої співпраці може отримати реально досить обмежені вигоди у 

вигляді податкових пільг в частині місцевих податків, які фактично є 

мізерними [14, с. 145-149].  

Реальним вирішення проблеми і заходом, який значно популяризував 

би такий вид державно-приватного партнерства, є можливість органів 

місцевого самоврядування надавати підприємствам податкову знижку із 

податку на прибуток. У процесі розробки Податкового кодексу у 2010 р. 

розглядалась можливість розподілу ставки цього податку на 

загальнодержавну та місцеву, проте така пропозиція не набула подальшого 

розвитку. Хоча це б дозволило значно збільшити зацікавленість вітчизняних 

автомобілевиробників в такій співпраці. На даному етапі пропонується 

надавати партнерам знижку із податку на прибуток на 1-2% при умові 

укладання угод про спільну діяльність між підприємством та органами 

місцевого самоврядування [14, с. 146]. 

На основі вищесказаного система суб’єктів процесу регулювання 

розвитку автомобілебудування в Україні буде трансформовано (рис. 3.5).  

 

Рис. 3.5. Система суб’єктів-регуляторів розвитку автомобілебудування в 

Україні 

Джерело: власна розробка автора 

 

Для досягнення розвитку автомобілебудування необхідне поєднання 

зусиль з боку органів влади та підприємств автомобілебудівної галузі для 

Верховна Рада України 

Кабінет міністрів України 

Органи місцевої влади 

Саморегулівні організації 

Автомобілебудівні 

підприємства 

Державні органи регулювання розвитку 

автомобілебудування 
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виконання комплексу спільних дій і взаємних зобов’язань. Шарпф зазначає, 

що навіть у чітко ієрархічно-структурованих системах та організаціях, 

одиниці нижчого рівня мають істотний вплив та спеціалізовану інформацію, 

які отримують при роботі із клієнтами, тільки від їх діяльності залежить 

результат роботи системи в цілому [12, с. 233].  

Компанією @Ernst and Young було досліджено російську галузь 

автомобілебудування і виділено головні проблеми, а також сформовано масив 

рекомендацій, які сприятимуть розвитку автомобілебудування на рівні 

підприємств.  

На снові проведених вище досліджень, опрацьованих джерел та 

враховуючи, схожість пострадянського розвитку економік, успадкованих 

проблем, зокрема в автомобілебудуванні ми виділили деякі рекомендації, які 

є актуальними і для вітчизняних підприємств: 

 автомобілебудівним підприємствам доцільно створити ефективні 

структури всередині підприємства, які б контролювали дотримання 

міжнародних стандартів виробництва та перешкоджали крадіжкам на 

підприємстві; 

 автомобілевиробникам необхідно залучатися до створення 

партнерства з іноземними автомобільними підприємствами, які шукають 

можливості укладання контрактів на українському ринку; 

 автомобілевиробникам необхідно застосовувати набутий в 

процесі співпраці іноземний досвід у власних виробничих ключових 

процесах. 

Отже, запропонований механізм державно-приватного партнерства 

створить передумови для розвитку автомобілебудування в контексті саме 

того виду продукції, підприємства якої є на території регіону. Якщо для 

Закарпатської та Запорізької областей – це легкове автомобілебудування, то 

для Полтавської області – це виробництво вантажівок та, важливої для 

держави в сучасних умовах, військової техніки, для Київської області – це 

виробництво автобусів.  
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Головною перевагою державно-приватного партнерства на 

регіональному рівні є мультиплікативний ефект таких інвестиційних програм, 

який проявлятиметься у створенні нових робочих місць, розширенні 

податкової бази, підвищення якості суспільних послуг, розвитку 

інфраструктури.  

 

3.3. Контролінг державної підтримки розвитку 

автомобілебудування в Україні 

Контролінг – це суміжна до управління функція, яка фактично 

забезпечує підтримку прийняття рішень шляхом інформаційного 

забезпечення останнього. Р. Манн та Е. Майер визначають контролінг як 

визначення втрат та результатів діяльності об’єкту контролінгу [57; 58]. Л. Г. 

Ліпич теж визначає контролінг як сукупність методів, що забезпечують 

методичну та організаційну основу основних процесів управління [56]. Тобто, 

контролінг базується на кількісному аналізі, в процесі здійснення якого 

орієнтація йде на систему вартісних показників. Державна підтримка 

розвитку автомобілебудування, як і будь який інший процес управління, 

потребує кількісного підтвердження рішень, що приймаються.  

Нами проаналізовано, що всі методи регулювання, які застосовувалися 

державою для регулювання розвитку галузі були непрямими. 

Застосовувалися тарифні інструменти регулювання імпорту 

автотранспортних засобів: мито на імпортну продукцію та утилізаційний збір 

на ввезені автотранспортні засоби.  

Мито не накладається на продукцію автомобілебудування, яка пройшла 

достатню переробку на митній території України. Згідно з Митним Кодексом 

в Україні критерієм достатньої переробки автотранспортних засобів є 

обов’язкове виконання таких виробничих та технологічних операцій: 

виготовлення кузова транспортного засобу, коли з окремих елементів, 

деталей або вузлів методами нероз’ємного з’єднання виготовляється кузов, 
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призначений для подальшого фарбування і складання; фарбування кузова; 

спорядження кузова; складання транспортного засобу. 

Утилізаційний збір застосовувався до імпортних автотранспортних 

засобів лише впродовж 2013 р. Окрім цього застосовувалися різні ставки до 

автотранспортних засобів різних видів, диференціювався в залежності від 

об’єму двигуна або маси автотранспортного засобу. Ми пропонуємо знайти 

середнє-арифметичне значення ставки утилізаційного збору, яке дозволить 

нам визначити середнє значення ставки утилізаційного збору для кожного 

виду автотранспортних засобів. Таке середнє значення буде 

використовуватися у подальшому аналізі.  

Таблиця 3.5  

Ставки утилізаційного збору, які застосовувалися для легкових 

автомобілів 

№п\п Об’єм двигуна  Ставка збору, євро/ см3  

1 Менше 1000 см³ 0,86 

2 1000 см³ - 2000 см³ 1,34 

3 2000 см³ - 3000 см³ 2,56 

4 3000 см³ - 3500 см³ 3,47 

5 Більше 3500 см³ 5,50 

6 Всього 13,73 

7 Середнє 2,75 

Джерело: [94] 

 

Таблиця 3.6 

Ставки утилізаційного збору, які застосовувалися для вантажних 

автомобілів та автобусів 

№п\п Маса автотранспортного засобу Ставка збору, Євро/кг 

1 до 2500 кг 0,8 

2 від 2500 до 3500 кг 0,9 

3 від 3500 до 5000 кг 1 

4 від 5000 до 8000 кг 1,1 

5 понад 8000 кг 1,34 

6 Всього 5,14 

7 Середнє 1,03 

Джерело: [94] 

 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124495.html#103
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Таким чином середня-арифметична ставка збору для всіх видів 

транспортних засобів становитиме: 

89,1
2

75,203,1



. 

Другою групою інструментів регулювання були податкові пільги для 

підприємств у виді звільнення від податку на прибуток і від податку на 

землю. Це було основою прийнятих інвестиційних програм розвитку 

підприємств, фактичними інвестиціями були якраз вивільнені реінвестовані 

власні кошти підприємств. 

Визначити тісніть зв’язку між обсягом виробництва продукції галузі та 

відповідних інструментів регулювання, охарактеризувати ефективність таких 

методів можна на основі кореляційно-регресійного аналізу. Доцільно 

розраховувати таку залежність обсягу виробництва від відповідних 

інструментів регулювання для кожного виду продукції окремо, це дозволить 

більш точно визначити вплив певного інструменту регулювання на 

виробництво конкретного виду автотранспортних засобів. 

Взаємодія результуючого показника (Y) з факторними ознаками 

(
1X ,

2X , 3X ) традиційно описується рівнянням багатофакторної регресії: 

Y= 1A + 2A * 1X + 3A * 2X + 4A * 3X             (3.1) 

У якості результуючого показника ми вибрали Y – обсяг виробництва 

продукції автотранспортних засобів: 

1Y  – обсяг виробництва легкових автомобілів; 

2
Y  – обсяг виробництва вантажних автомобілів; 

3Y  – обсяг виробництва автобусів; 

1X  – мито на імпортні автотранспортні засоби (в даному випадку 

значення буде різне для кожного виду продукції ), у 2013 р. в цю категорію 

включається утилізаційний збір на автотранспортні засоби.  
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2X  – податкові пільги, будуть однаковими для всіх видів продукції, 

адже регулювання здійснювалося для всіх видів продукції в контексті однієї 

програми; 

3X  – обсяг інвестицій у галузь.  

Обсяг інвестицій в галузь зростав до 2010 р., в подальшому ріст 

інвестицій призупинився, що можна пов’язати з нестабільною економічною 

політикою, яка проводиться державою в сфері автомобілебудування. В 

періоді 2010-2014 рр. обсяг інвестицій в автомобілебудування становить 

близько 1000 млн. грн. [9]. 

 

Рис. 3.6. Обсяг інвестицій в автомобілебудування у 2004-2014 рр. 

Джерело: [9] 

 

У таблиці 3.7 наведено розрахунок індексів виробництва кожного виду 

продукції: автобуси, легкові та вантажні автомобілі, на основі обсягу 

виробництва продукції у відповідних роках. У таблиці 3.7 проведено 

розрахунок індексу зміни обсягу інвестицій у галузь у відповідних роках, які 

будуть застосовуватися в подальшому для аналізу. 

У таблиці 3.7 наведено зведені дані, які необхідні для проведення 

кореляційно-регресійного аналізу залежності між інструментами 

регулювання розвитку автомобілебудування та обсягом виробництва 

автотранспортної продукції (проміжні результати наведені в Додатку Б). 
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Таблиця 3.7 

Зведені дані для кореляційно-регресійного аналізу впливу факторних 

величин на обсяг виробництва легкових автомобілів 

Рік 

Обсяг 

виробництва 

легкових 

автомобілів , од. 

продукції (
1Y ) 

Мито на ввіз 

автотранспортних 

засобів, % 

(
1X ) 

Податкові пільги, 

млн. грн. (
2X ) 

Обсяг інвестицій 

в галузь, млн. 

грн. ( 3X ) 

2004 179098 25 456,6 135,89 

2005 196722 25 496,6 180,94 

2006 274860 25 496,6 337,80 

2007 380061 25 496,6 432,15 

2008 400799 10 496,6 590,85 

2009 65646 10 0 1017,6 

2010 75261 10 0 1099,4 

2011 97585 10 0 1016,1 

2012 69687 10 0 1080,2 

2013 45758 11,89 0 1000,7 

2014 25941 10 0 920,1 

Джерело: сформовано та розраховано автором на основі [9; 25; 26; 91; 93;94;95;99] 

 

Проведений нами кореляційно-регресійний аналіз залежності обсягу 

виробництва легкових автомобілів (
1Y ) від ставки мита на імпортні 

автотранспортні засоби ( 1X ), податкових пільг наданих підприємствам ( 2X ) 

та обсягу інвестицій у галузь ( 3X ) із застосуванням ППП Excel показав 

зв’язок між величинами, який описується наступною функцією: 

1Y  = - 495664+ 1757,4* 1X +1142,85* 2X +528,99* 3X             (3.2) 

Коефіцієнт кореляції R² = 0,97, що говорить про тісний зв’язок між 

величинами вказаними у таблиці 3.7. Адже коефіцієнт кореляції вимірює 

частку варіації показника, яка пояснюється взаємозв’язком між незалежною 

змінною і факторами впливу.                                                                                      

Нами розраховано, що фактичне значення F-критерію Фішера для даної 

моделі становить фактF =71,28. Оскільки табличне значення критерію Фішера 

при 1к =3, 
2к = 7 становить таблF  = 4,35. А фактF > таблF , то можна стверджувати, 

що зв’язок між параметрами моделі є невипадковим. 
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У таблиці 3.8 наведено дані для кореляційно-регресійного аналізу 

залежності виробництва вантажних автомобілів 
2Y  від мита на ввіз імпортних 

автотранспортних засобів, наданих податкових пільг для підприємств сфери 

та обсягу інвестицій в автомобілебудування у відповідних роках (проміжні 

дані розрахунків наведено в Додатку В). 

Розрахований нами коефіцієнт кореляції, що говорить про дуже 

високий рівень зв’язку між результуючим показником та факторними 

ознаками. 

Таблиця 3.8 

Зведені дані для кореляційно-регресійного аналізу впливу факторних 

величин на обсяг виробництва вантажних автомобілів 

Рік 

Обсяг 

виробництва 

продукції (
2Y ) 

Мито на ввіз 

автотранспортних 

засобів,  

% (
1X ) 

Податкові 

пільги,  

млн. грн. (
2X ) 

Обсяг 

інвестицій, 

млн. грн.  

( 3X ) 

2004 2816 20 456,6 135,89 

2005 14986 20 496,6 180,94 

2006 13570 20 496,6 337,80 

2007 13876 20 496,6 432,15 

2008 12551 10 496,6 590,85 

2009 2331 10 0 1017,6 

2010 5129 10 0 1099,4 

2011 3331 10 0 1016,1 

2012 3235 10 0 1080,2 

2013 2212 11,89 0 1000,7 

2014 1904 10 0 920,1 
Джерело: сформовано та розраховано автором на основі [9; 25; 26; 91; 93; 94; 95; 99] 

 

Знову ж таки існує досить великий від’ємний вільний коефіцієнт у 

рівнянні, що говорить про негативний вплив інших факторів на виробництво 

вантажних автомобілів, які не враховані нами у даному аналізі. Проте, 

коефіцієнт детермінації R²= 0,97. Оскільки коефіцієнт кореляції вимірює 

частку варіації показника, яка пояснюється взаємозв’язком між незалежною 

змінною і факторами впливу. То, обсяг виробництва вантажних автомобілів 

на 97% залежить від факторів врахованих в аналізі.  
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2Y = -1678,88 + 214,39*
1X +21,59*

2X +2,47* 3X             (3.3) 

 

Фактичне значення F-критерію Фішера для даної моделі становить 

фактF =10,95.  

Табличне значення критерію Фішера при 
1к =3, 

2к = 7 становить таблF  = 

4,35.  

Оскільки фактF > таблF , то можна стверджувати, що зв’язок між 

параметрами моделі є істотним або невипадковим. 

У таблиці 3.9 наведені дані для проведення кореляційно-регресійного 

аналізу залежності обсягу виробництва ( 3Y ) автобусів у 2004-2014 рр. та 

відповідними інструментами державного регулювання виробництва, а саме 

мита на ввіз транспортних засобів, податкових пільг для підприємств сфери 

та обсягу інвестицій в автомобілебудування у відповідних роках. Проміжні 

дані розрахунків наведені в Додатку Г. 

Таблиця 3.9 

Зведені дані для кореляційно-регресійного аналізу впливу 

факторних величин на обсяг виробництва автобусів 

Рік 

Обсяг 

виробництва 

продукції ( 3Y ) 

Мито на ввіз 

автотранспортних 

засобів, % 

Податкові 

пільги, млн. 

грн.( 2X ) 

Обсяг 

інвестицій, 

млн. грн. ( 3X ) 

2004 2074 20 456,6 135,89 

2005 4051 20 496,6 180,94 

2006 6830 20 496,6 337,80 

2007 8654 20 496,6 432,15 

2008 9777 10 496,6 590,85 

2009 1318 10 0 1017,6 

2010 2743 10 0 1099,4 

2011 3738 10 0 1016,1 

2012 3359 10 0 1080,2 

2013 2479 11 0 1000,7 

2014 906 10 0 920,1 

Джерело: сформовано та розраховано автором на основі [9; 25; 26; 81; 93; 94; 95; 99] 

 

Коефіцієнт кореляції R=0,97, а отже між величинами існує тісний 

зв’язок. Коефіцієнт детермінації R² = 0,94, тобто обсяг виробництва автобусів 
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на 94% залежить від врахованих в моделі факторних ознак. Фактичне 

значення F-критерію Фішера для даної моделі становить фактF =45,76.  

Табличне значення критерію Фішера при 
1к =3, 

2к = 7 становить таблF  = 

4,35. Оскільки фактF > таблF , то можна стверджувати, що зв’язок між 

параметрами моделі є невипадковим. 

Рівняння залежності виробництва автобусів від інструментів 

регулювання має наступний вигляд: 

3Y = -14838,4+110,02*
1X +28,51*

2X +15,79* 3X             (3.4) 

Зведені результати кореляційно-регресійного аналізу для всіх видів 

продукції наведено нами у таблиці 3.10. 

Таблиця 3.10  

Значення коефіцієнтів функції обсягу виробництва (Y) 

для різних видів автотранспортних засобів 

Вид 

автотранспортних 

засобів 
0A  

1A  
2A  3A  R² 

Легкові автомобілі -495664,00 1757,4 1142,85 528,99 0,97 

Вантажні автомобілі -1678,88 214,39 21,59 2,47 0,97 

Автобуси -14838,4 110,02 28,51 15,79 0,94 

 

де 0A  – вільний член функції; 

1A  – коефіцієнт при факторній ознаці 
1X  – ставки мита на імпорт 

автотранспортних засобів; 

2A  – коефіцієнт при факторній ознаці 2X  – податкові пільги для 

підприємств; 

3A  – коефіцієнт при факторній ознаці 3X  – обсяг інвестицій в 

автомобілебудування; 

R² – коефіцієнт детермінації між величинами. 

 

Позитивне значення коефіцієнтів 1A , 2A , 3A  у таблиці 3.10 говорять про 

пряму залежність між кожним з факторів та результативної ознаки. З таблиці 
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3.10 на основі значення коефіцієнта 
2A , робимо висновки про те, що 

найбільший вплив на обсяг виробництва легкових автомобілів в Україні 

мають тарифні методи регулювання імпорту легкових автомобілів 
1X . Також 

досить високим є значення коефіцієнту 3A , що означає великий вплив 

залучення інвестицій у виробництво продукції на виробництво легкових 

автомобілів 3X . 

Для вантажних автомобілів існує великий вплив фактору 
1X  на 

виробництво вантажних автомобілів, що визначається високим значенням 

коефіцієнту та говорить про малу ефективність такого інструменту 

регулювання як залучення інвестицій 3X  у виробництво вантажних 

автомобілів в Україні. Це пояснюється тим, що вантажні автомобілі є 

продукцією подвійного значення, адже використовуються у військовій справі. 

Проте, функція характеризується високим значенням коефіцієнта
1A , що 

дозволяє говорити про великий вплив на виробництво вантажних автомобілів 

ввізної ставки мита на імпорт продукції автомобілебудування 
1X , у даному 

випадку вантажних автомобілів. 

Для автобусів можна говорити про великий вплив на обсяг виробництва 

продукції податкових пільг для підприємств автомобілебудування 2X , що 

пояснюється високим значенням коефіцієнта 2A . 

Для всіх видів автотранспортних засобів у функціях існує достатньо 

велике значення вільного члена рівняння, що вказує на наявність великої 

кількості інших факторів, які впливають на виробництво автобусів, але не 

враховані в даній моделі. Такі фактори розглядалися нами вище: зниження 

обсягів автокредитування, нестабільна економічна політика в сфері 

автомобілебудування, різка зміна курсу іноземної валюти. Від’ємне значення 

цього члена говорить про негативний  вплив цих факторів на виробництво. А 

отже, у випадку відмови держави від регулювання розвитку 

автомобілебудування, виробництво продукції буде скорочуватися. 



 142 

Отримані результати кореляційно-регресійного аналізу можна 

використовувати в процесі прогнозування розвитку автомобілебудування в 

Україні. За незмінних умов на основі розрахованих нами кореляційно-

регресійних функцій ми можемо спрогнозувати те, як буде змінюватися 

виробництво автотранспортних засобів в Україні. Оскільки ставка ввізного 

мита та податкові пільги є умовно постійними, то важливо зрозуміти як буде 

змінюватися обсяг інвестицій в автомобілебудування 3X .  

Використовуючи дані попередніх років (див. рис. 3.6), за допомогою 

ППП «Excel» ми визначили функцію для обсягу інвестицій у галузь, 

визначивши окремо функцію для тих періодів, коли відбувалося зростання 

обсягів виробництва, та для тих періодів, коли в галузі відзначався спад, 

графік та значення функцій наведено на рис. 3.7. 

y = 114,57x

R2 = 0,7576
y = 464,1Ln(x) - 28,286

R2 = 0,8275
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Рис. 3.7. Функція обсягу інвестицій в автомобілебудування 

Джерело: побудовано автором 

 

На основі отриманої залежності ми зробили прогноз для обсягу 

інвестицій в автомобілебудування. Враховуючи негативний варіант розвитку 

подій – в нашому випадку, якщо держава прийме рішення ніяк не регулювати 

залучення інвестицій в автомобілебудування, та позитивний варіант розвитку 

подій – якщо державою будуть прийняті відповідні кроки для залучення 

інвестицій в автомобілебудування.  
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Розрахунки наведені в таблиці 3.11. 

Таблиця 3.11 

Прогнозований обсяг інвестицій в автомобілебудування у 2016-2020 рр. 

Рік 

Прогнозований обсяг інвестицій в 

автомобілебудування при позитивному 

варіанті розвитку подій, млн. грн. 

Прогнозований обсяг інвестицій в 

автомобілебудування при негативному 

варіанті розвитку подій, млн. грн. 

2015 920,1 920,1 

2016 1315,816 950,4 

2017 1416,759 929,8429 

2018 1517,702 909,2857 

2019 1618,645 888,7286 

Джерело: розраховано автором  
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Рис. 3.8. Поточний та прогнозований обсяг інвестицій в автомобілебудування 

за умови позитивного та негативного варіантів розвитку подій  

Джерело: побудовано автором 

 

Підставляючи отримані дані в кореляційно-регресійну залежність між 

обсягом виробництва та змінними 1X , 2X  та 3X  ми отримали наступні 

прогнозні значення виробництва автотранспортних засобів на наступні 5 

років (табл. 3.12). З наведених у таблиці 3.12 даних робимо висновок, що у 

разі прийняття рішення державою не регулювати розвиток 

автомобілебудування, обсяг виробництва автотранспортних засобів в Україні 

буде зменшуватися, і до 2019 р. виробництво легкових автомобілів в Україні 

припиниться, виробництво автобусів припиниться у 2020 р. 

                          2008                   2012                    2016 
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Таблиця 3.12 

Прогнозні значення обсягу виробництва автотранспортних засобів 

на 2016-2020рр 

Рік 

Легкові автомобілі Вантажні автомобілі Автобуси 

Збільш. 

обсягу 

інвестицій 

Зменш. 

обсягу 

інвестицій 

Збільш. 

обсягу 

інвестицій 

Зменш. 

обсягу 

інвестицій 

Збільш. 

обсягу 

інвестицій 

Зменш. 

обсягу 

інвестицій 

2016 218140 24842 3715 2812 7040 1270 

2017 271524 13966 3964 2761 8634 945 

2018 324938 3095 4213 2710 10228 621 

2019 378339 0 4463 2658 11822 287 

2020 431423 0 4712 2609 13415 0 

Джерело: розраховано автором 

 

Рис. 3.9. Прогнозовані значення обсягу виробництва легкових автомобілів у 

2016-2020 рр. 

Джерело: розраховано та побудовано автором 

 

Рис. 3.10. Прогнозовані значення обсягу виробництва вантажних автомобілів 

у 2016-2020 рр. 

Джерело: розраховано та побудовано автором 
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Рис. 3.11. Прогнозовані значення обсягу виробництва автобусів  

у 2016-2020 рр. 

Джерело: розраховано та побудовано автором 

 

Також, з даних таблиці 3.12 можна зробити висновок, що найбільш 

залежним від обсягу інвестицій є виробництво легкових автомобілів, 

найменш залежним виробництво вантажних автомобілів.  

Це підтверджує наше припущення, що для забезпечення розвитку 

виробництва легкових автомобілів не потрібно дотаційної державної 

допомоги, достатньо лише стимулювати прилив інвестицій у сферу. 

Виробництво вантажних автомобілів найменше з усіх видів продукції 

залежне від обсягів інвестицій в автомобілебудування, для забезпечення 

зростання обсягів виробництва у цій сфері необхідною є цільова підтримка 

держави. Для автобусів ситуація є дещо проміжною, адже виробництво 

автобусів є залежним від обсягів інвестицій у автомобілебудування, проте без 

державної підтримки зростання обсягів виробництва автобусів буде 

незначним. 

Застосовуючи метод теорії ігор зможемо проаналізувати наслідки 

можливих рішень у сфері регулювання розвитку автомобілебудування в 

умовах економічної невизначеності.  
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Під економічною невизначеністю в даному випадку ми розуміємо 

неможливість оцінити ймовірність настання можливих умов в яких 

вирішується дана проблема, ці умови формуються такими факторами як 

загальний стан економічної та фінансової систем, рівень інфляції, курс валют 

та ін. Деякі вчені вказують на те, що застосування теорії ігор можливе лише в 

умовах точних даних, щодо результатів гри. Проте, О. Моргентштейн та Дж. 

Фон Нейман говорять про можливість застосування теорії ігор в широкому 

колі ситуації, а результат цієї гри дає «набір правил поведінки для учасника, 

які виділяють йому певний спосіб поведінки в будь-якій ситуації, яка тільки 

може виникнути» [66, с. 57]. 

Таким чином, ми можемо застосовувати теорію ігор в ситуації 

невизначеності точних результатів регулювання розвитку 

автомобілебудування. Така гра буде грою двох учасників (N=2) – 

підприємства та держави. Учасник «Підприємство» включатиме в себе 

підприємства різних форм власності, які є виробниками автотранспортних 

засобів. Учасник «Держава» включатиме всі рівні органів державного 

управління розвитком автомобілебудування в Україні.  

Дана гра буде некооперативною, адже незважаючи на те, що учасники 

гри мають єдину ціль – розвиток автомобілебудування, в процесі досягнення 

її не ведуться переговори і не підписується угода у чистому виді. Фактично 

учасники такої гри не мають жорстких зобов’язань один перед одним. Окрім 

цього, для вирішення поставленої проблеми учасники гри вибиратимуть різні 

стратегії. В. Мортіков зауважує, що підприємствам вигідно завищувати 

потребу у ресурсах, і існує ризик заниження своїх реальних можливостей у 

процесі державної підтримки [67]. 

Держава ж у свою чергу прагне мінімізувати свої витрати на підтримку 

внутрішнього виробника, що пов’язано із політикою мінімізації бюджетних 

витрат. Окрім цього, часто протекціоністські заходи, такі як ввізне мито на 

імпортні автомобілі, обмежуються її міжнародними зобов’язаннями. 

Зауважимо, що гра буде з ненульовим виграшем.  
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Вигоди – це отримання певних переваг, в нашому випадку від процесу 

регулювання розвитку автомобілебудування [44]. Вчені визначають вигоди як 

користь, зиск, прибуток [128]. Вигоди та втрати від регулятивної діяльності 

держави виникають як у випадку прийняття стратегії регулювання, так і 

стратегії не регулювання державою розвитку автомобілебудування (табл. 

3.13). 

Таблиця 3.13 

Оцінка виграшів та вигод учасників регулювання розвитку 

автомобілебудування 

Вигоди 

Частка 

елементів 

вигод 

Втрати 

Частка 

елементів 

вигод 

Мультиплікативний 

вплив на інші галузі 

економіки 

2 

Збільшення використаних фінансових 

ресурсів держбюджету 1 

Збільшення надходжень 

до бюджетів 
1 

Збільшення витрат покупців імпортних 

автотранспортних засобів 
1 

Створення нових 

робочих місць 
1 

Зменшення надходжень до бюджетів 
1 

Збільшення доходів 

населення, що пов’язано 

із створенням нових 

робочих місць 

1 

Зменшення доходів населення 

1 

Збільшення доступності 

автотранспортних 

засобів для населення та 

підприємств  

1 

Зменшення доступності вітчизняних 

автотранспортних засобів 
1 

Збільшення прибутків 

вітчизняних 

автовиробників 
1 

Зниження прибутків вітчизняних 

автовиробників 
1 

Не створення нових робочих місць 1 

Джерело: сформовано автором 

 

Зрозуміло, що оцінити всі можливі вигоди та втрати від регулювання 

державою розвитку автомобілебудування неможливо, адже результати 

застосування методів регулювання є не лише економічними, але й 

соціальними та політичними, і можуть оцінюватися відповідно не лише 

кількісними, але й якісними параметрами (п. 1.2). 

Незважаючи на те, що в процесі регулювання автомобілебудування 

безпосередньо беруть участь лише два учасника, в ході аналізу вигод та втрат 
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враховуються і результати для інших суб’єктів процесу регулювання - 

населення та підприємств, які є покупцями автотранспортних засобів. Проте, 

виділити більш чи менш вагомі елементи втрат та вигод неможливо, адже 

інтереси всіх суб’єктів регулювання розвитку автомобілебудування є 

рівнозначними, необхідно виділити лише елемент вигід таблиці 3.13 – 

мультиплікативний ефект від розвитку автомобілебудівної галузі, адже це є 

головною ціллю всього процесу регулювання розвитку автомобілебудування 

(п. 2.1).  

Стратегії держави полягають у виборі: регулювати розвиток 

автомобілебудування в Україні чи не регулювати. Стратегія підприємства у 

тому щоб збільшувати чи ні обсяг виробництва. Збільшення обсягу 

виробництва не є головною ціллю регулювання розвитку 

автомобілебудування із тих причин, що були визначені нами вище (п. 1.3). 

Проте, саме збільшення виробництва є ключовим показовим фактором, за 

яким можна оцінити позитивні тенденції в галузі. В даному випадку, це саме 

той кількісний фактор, який буде мати однаковий вектор розвитку із галуззю. 

В умовах невизначеності, коли прорахувати точні суми вигод та втрат не 

можливо, у зв’язку з не тільки кількісним характером даної категорії, вчені 

пропонують прораховувати елементи вигод та втрат на основі їх частки в 

загальних вигодах та втратах від процесу регулювання, а сума елементів 

вигод та втрат в межах кожної категорії повинна бути рівна між собою [146, 

с. 149; 9, с. 175].  

 
m

втрат

n

виг ЧЧ
11

.. ,             (3.5) 

де .ВигЧ  – частка кожного елементу вигід, отриманих в процесі 

регулювання; 

n – кількість елементів вигід; 

втратЧ  – частка кожного елементу втрат, пов’язаних із процесом 

регулювання розвитку автомобілебудування; 

m – кількість елементів втрат. 
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Рис. 3.12. Напрямки формування стратегій учасників процесу планування та 

регулювання розвитку автомобілебудування в Україні 

Умовні позначення: 

р.- стратегія держави, яка полягає в  активних діях держави у напрямку розвитку 

автомобілебудівної галузі, «регулювати»; 

н.р.- стратегія держави, що передбачає утримання держави від будь яких 

регулюючих дій щодо розвитку автомобілебудування, «не регулювати»; 

з. – стратегія підприємства, яка полягає в його адаптації до дій держави шляхом 

збільшення обсягів виробництва, «збільшення обсягів виробництва»; 

н.з. – стратегія підприємства, яка виражається в реакції підприємства на політику 

держави шляхом не збільшення обсягів виробництва, «не збільшувати обсяги 

виробництва». 

 

На рис. 3.12. наведено ходи кожного із суб’єктів процесу регулювання, 

які здійснюються у грі послідовно. Вертикальний напрямок стрілки у даному 

випадку означає закінчення гри, яка або стає неможливою у зв’язку із 

прийнятим рішенням одного із учасників гри, або у зв’язку із досягненням 

ним своїх цілей. Горизонтальний напрямок – це продовження гри.  

Для проведення оцінювання можливих стратегій поведінки держави та 

підприємства сформуємо матрицю результатів відповідних стратегій, яка 

базується на оцінці елементів вигоди та втрат від гри наведених у табл. 3.13 

(табл. 3.14). Це дозволить нам визначити оптимальну стратегію поведінки 

суб’єктів гри (держави та підприємства) на ринку. 

Згідно проведених підрахунків у таблиці 3.14 нами сформовано 

платіжну матрицю гри (табл. 3.15). Згідно даних таблиці 3.15 державі вигідно 

регулювати розвиток автомобілебудування в Україні, виграш такої стратегії 

складе +3, порівняно із втратами -3 у випадку не регулювання розвитку 

Держава 
 

Підприємство Держава Підприємство 

р. Н.з. 

н.

р. з. 

р. 

н.

р. 

Н.з. 

з. 



 150 

автомобілебудування. Підприємству вигідно збільшувати обсяги 

виробництва, така стратегія матиме виграш +2, порівняно із втратами -2 у 

випадку вибору протилежної стратегії.  

Таблиця 3.14 

Результати обраних стратегій держави та підприємства 

Учасник 

гри 
Держава Підприємство 

Стратегія гри Регулювати Не регулювати Збільшувати 

виробництво 

Не збільшувати 

виробництво 

Елементи 

гри 

Мультиплікативний 

вплив галузі на інші 

галузі економіки + 

збільшення 

відрахувань до 

бюджету + 

збільшення доходів 

населення + 

збільшення 

доступності 

вітчизняних 

автотранспортних 

засобів +  

збільшення видатків 

з державного 

бюджету + 

збільшення видатків 

населення на 

імпортні 

автотранспортні 

засоби 

Зменшення 

відрахувань до 

бюджетів + 

зменшення 

доходів 

населення + 

зменшення 

доступності 

вітчизняних 

автотранспорт

них засобів 

Збільшення 

прибутків + 

створення 

нових 

робочих місць 

Зниження 

прибутків +  

не створення 

робочих місць 

Розрахунок 

результату 

гри 

2+1+1+1+(-1)+(-1)= 3 (-1)+(-1)+(-1) = -3 1+1=2 (-1)+(-1) = -2 

Джерело: побудовано автором 

 

Результат (2, 3) буде рівноважним для даної гри. Домінуюча стратегія 

буде стратегією максиміну, що передбачає мінімізацію виграшу у грі. 

Рівновага буде стабільною, адже є рівновагою за Нешем, і жоден учасник гри 

не може збільшити свій виграш в одноосібному порядку змінивши стратегію 

у грі.   
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Таблиця 3.15 

Платіжна матриця гри 

 

 

Підприємство 

Держава 

Стратегія Регулювати Не регулювати 

Збільшення обсягів 

виробництва 
2, 3 2,-3 

Не збільшення 

обсягів виробництва 
-2, 3 -2,-3 

Джерело: розраховано автором 

 

На основі вищесказаного можемо зробити висновки, що рішення про 

регулювання розвитку автомобілебудування в Україні загалом є вигідним для 

держави та підприємств галузі. Проте, комплекс заходів, які проводилися в 

Україні мали низьку ефективність у зв’язку із недостатнім рівнем 

адаптивності, інформативності та гнучкості.  

 

Висновки до третього розділу 

1. Підсумовуючи всі застосовані інструменти державного регулювання 

розвитку автомобілебудування можна говорити про їх обмеженість та 

неефективність. Дослідження демонструють низьку конкурентність продукції 

національних виробників на світовому ринку, а також певну невигідність 

локалізації повноцінного виробництва міжнародних автомобілевиробників. 

Розвиток автомобілебудування потребує нової системи методів та 

інструментів регулювання. Процес повинен ґрунтуватися на непрямих 

інноваційних методах регулювання та забезпеченню привабливого 

інвестиційного клімату в країні. Головним завданням держави є створення 

всіх умов для застосування банківського інжинірингу в сфері 

автомобілебудування: створення нормативно-правової, інформаційної та 

стимулюючої бази. Держава необхідно створити всі передумови та 

застосовувати для підприємств автомобілевиробників бюджетно-податковий 

фінансовий інжиніринг, що означатиме надання державної підтримки 
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підприємствам, які демонструють позитивні тенденції економічно-

господарської діяльності. Це дозволить підприємствам галузі отримувати 

переваги у вигляді інвестицій та зниження податкових ставок, в державі 

відзначатиметься збільшення обсягів виробництва продукції 

автомобілебудування, кількості робочих місць та податкових надходжень. 

Окрім банківського інжинірингу доцільним є застосування державного 

замовлення тих видів продукції, які відповідають нинішнім державним 

потребам. Для підприємств галузі державне замовлення дозволило б 

збільшити обсяг виробництва продукції, а для держави вирішити проблему 

застарілості автопарку.  

2. Відсутність позитивних зрушень у процесі регулювання розвитку 

автомобілебудування пояснюється відсутністю системності державного 

регулювання. Характер зворотного зв’язку між суб’єктами державного 

регулювання можна охарактеризувати як негативний, адже на офіційному 

рівні не має жодних звітів про виконання прийнятих нормативно-

законодавчих актів та результатів прийнятих рішень. Статистика обсягів 

виробництва продукції ведеться лише саморегулівними об’єднаннями 

автовиробників, а не державними органами. Уточнення потребують також 

рамки відповідальності керівників органів державного управління у сфері 

автомобілебудування. Визначення чіткої відповідальності за результати 

прийнятих рішень допоможе уникнути ситуації, коли певні прийняті рішення 

не мають жодного подальшого впливу на процес розвитку 

автомобілебудування, а несуть лише політичний характер. 

3. Вважаємо, що незважаючи на розгалуженість системи органів 

державного регулювання розвиток автомобілебудування в Україні є 

неможливим без залучення до процесу  регулювання саморегулівних 

організацій та підприємств автомобілебудівної галузі. Таким чином з однієї 

сторони відбуватиметься значна економія державних коштів, адже збір 

інформації щодо ситуації в сфері автомобілебудування обходиться державі 

дорого, тоді коли економічна група має цю інформацію в своєму 
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розпорядженні. З іншої сторони процес саморегулювання передбачає 

технічну ефективність, яка обумовлюється найкращим наглядом, 

кваліфікацією, та підтриманням дисципліни одних підприємств у певній 

сфері щодо інших.  

Для досягнення розвитку автомобілебудування в Україні необхідне 

також поєднання зусиль органів державної влади та безпосередньо 

автомобілебудівних підприємств. Від діяльності підприємств залежить 

результат всього процесу планування та регулювання розвитку 

автомобілебудування. Атомобілевиробникам необхідно створювати 

ефективні організаційні структури, які б дозволили контролювати 

дотримання міжнародних стандартів, залучати до співпраці іноземні 

автомобілебудівні підприємства, застосовувати набутий у процесі співпраці 

досвід у своїх виробничих та управлінських процесах. Процес регулювання 

розвитку автомобілебудування необхідно децентралізовувати, надаючи 

органам місцевої влади більше повноважень, це  дозволить забезпечити 

формування автомобілебудівних кластерів у тих областях, де дислоковано 

основне виробництво автотранспортних засобів. Кластеризація 

автомобілебудування сприятиме зміцненню галузі в межах фактору «стан 

доповнюючи галузей економіки» - стосунки підприємств, постачальників та 

споживачів, що знаходяться близько один до одного, характеризуються 

постійним швидким обміном інформації, короткими лініями зв’язку, обміном 

своїми ідеями та новітніми розробками. 

4. Методи регулювання, які застосовувалися державою в процесі 

регулювання розвитку автомобілебудування можна розділити на дві групи: 

тарифні методи – мито на імпортну продукцію та утилізаційний збір на 

ввезені автотранспортні засоби у визначені роки, та податкові пільги – у виді 

звільнення від податку на прибуток і від податку на землю підприємств 

автомобілевиробників. На даний час у процесі регулювання розвитку галузі, 

державою застосовуються лише тарифні методи регулювання, на фоні 

зниження обсягів інвестицій в автомобілебудування, що призводить до 
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постійного зменшення обсягів виробництва автотранспортних засобів. 

Дослідження показали, що у випадку прийняття рішення державою про 

невтручання в процес розвитку автомобілебудування, обсяг виробництва в 

галузі буде знижуватися за всіма видами продукції, до можливого 

остаточного припинення діяльності вітчизняних підприємств 

автомобілевиробників.  

5. Оцінювання доцільності регулювання державою розвитку 

автомобілебудування в Україні доцільно здійснювати на основі порівняння 

отриманих в даному процесі вигод та витрат. Оцінити всі можливі вигоди та 

витрати в процесі регулювання розвитку автомобілебудування неможливо, 

адже результати процесу регулювання є не лише економічними, але й 

соціальними та політичними, і відповідно оцінюються не лише кількісними, 

але й якісними параметрами. Виділити більш чи менш вагомі елементи вигід і 

втрат неможливо, адже інтереси всіх суб’єктів процесу регулювання 

(держави, підприємств галузі, населення та підприємств, які є покупцями 

автотранспортних засобів) є рівнозначними, окрім мультиплікативного 

впливу розвитку автомобілебудування на інші галузі економіки, адже власне 

в цьому випадку задіяні інтереси всіх суб’єктів. Проведений аналіз 

отриманих державою та підприємствами вигід та втрат, здійснений за 

допомогою методу теорії ігор, дозволив зробити висновок, що вигідним для 

держави буде рішення про регулювання розвитку автомобілебудування. Для 

підприємств галузі вигідним буде рішення - приймати участь у процесі 

регулювання розвитку автомобілебудування.  



 155 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та 

запропоновано нове вирішення науково-практичного завдання щодо 

теоретико- методологічної 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 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 
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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 
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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 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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ДОДАТОК А 

Підприємства виробники автотранспортних засобів в Україні 

№ Повне найменування підприємства Короткий опис Продукція 

1. Публічне акціонерне товариство  

«Запорізький автомобілебудівний завод» ( 

ПАТ "ЗАЗ" ) 

Підприємство розташоване у м. Запоріжжі. Єдине в Україні підприємство з 

повним циклом виробництва легкових автомобілів, що включає 

штампування, зварювання, фарбування, обладнання кузова і складання 

автомобіля. 

Легкові автомобілі: ЗАЗ , КІА 

Вантажні автомобілі: 

Автобуси: ТАТА 

2. Приватне акціонерне товариство "Єврокар" 

(ПрАТ "Єврокар") 

Підприємство розташоване у м. Соломоново, Закарпатської області. 

Входить в групу компаній Атол Холдинг. На даний час тут проводяться такі 

основні виробничі процеси створення автомобілів як зварювання, 

фарбування кузова, монтаж автомобілів. 

Легкові автомобілі: Skoda  

3. Корпорація Богдан: Публічне акціонерне 

товариство «Автомобільна Компанія «Богдан 

Моторс» (ПАТ «АК «Богдан Моторс»») 

Підприємство є головним виробничим активом корпорації «Богдан». Заводи 

розміщені в м. Луцьку, м. Черкасах та м. Сімферополі.  

 

Легкові автомобілі: Богдан, HYUNDAI, LADA 

Вантажні атомом білі: ISUZU,  HYUNDAI 

Автобуси: Богдан 

Спецтехніка: вахтові автобуси на шасі КрАЗа, авто 

евакуатори, автомобілі швидкої допомоги, патрульні 

автомобілі 

4. Публічне акціонерне товариство  

«АвтоКрАЗ» (ПАТ «АвтоКрАз») 

Підприємство розташоване у м. Кременчук. Підприємство є виробником 

унікальних за своїми показниками важких вантажних автомобілів 

підйомністю 5-30 т та автомобілів спеціального призначення. 

Вантажні автомобілі:  КРАЗ 

Спецтехніка: воєнна спецтехніка КРАЗ 

5. Корпорація «Еталон»: Приватне акціонерне 

товариство «Бориспільський автозавод» 

(ПрАТ «БАЗ») 

Приватне акціонерне товариство 

«Чернігівський автозавод» (ПрАТ 

«Чернігівський автозавод») 

Автомобілебудівні заводи корпорації знаходяться у м. Бориспіль та м. 

Чернігів, займаються виробництвом та реалізацією автобусів малого та 

середнього класів різних типів, вантажних автомобілів.  

Вантажні автомобілі: БАЗ, ТАТА,  ASHOK LEYLAND 

Автобуси: БАЗ, Еталон  

6. ПАТ«Херсонський автозбірний завод «Анто 

Рус» (ХАЗ «Анто Рус») 

Підприємство розташоване у м. Херсоні, є частиною концерну «Анто Рус». 

Займається виробництвом міських автобусів, перевагою підприємства є 

наявність власного інструментально-технологічного виробництва 

оснащення та спеціального обладнання для виробництва конвеєрних ліній.  

Автобуси : ХАЗ (Антон) 

7. ПАТ «Завод комунального транспорту»  

(ПАТ «ЗКТ») 

Підприємсто розташоване у Львові, належить до Компанії «Сіті Транспорт 

Груп», займається виробництвом низькочолих автобусів, зручних для 

інвалідів та сімей із дітьми. 

Автобуси: LAS 

Спецтехніка: атомобілі швидкої допомоги LAS 

8. Публічне акціонерне товариство 

«Черкаський автобус» (ПАТ «Черкаський 

автобус») 

Підприємство розташоване у м. Черкаси, займається виробництвом 

автобусів та вантажних автомобілів. До 2010 р. включно підприємство 

входило до Корпорації «Богдан». 

Вантажні автомобілі: ISUZU 

Автобуси: A (ISUZU) 

9. Публічне акціонерне товариство «Завод 

«Часівоярські автобуси» (ПАТ «Завод 

«Часівоярські автобуси») 

Підприємство розташоване в Донецькій області, займається виробництвом 

автобусів а також виконує ремонт та переобладнання автобусів вітчизняного 

виробництва. 

Автобуси: РУТА 

10. Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ВО «Кременчуцький автозбірний завод» 

(ТОВ ВО «КраСз») 

Підприємство розташоване в Полтавській області, займається виробництвом 

автомобілів та міні-автобусів. Єдине підприємство автомобілебудівної 

галузі в Україні, яке не сплачує спецподатків у зв’язку з відкриттям власних 

утилізаційних центрів. 

Легкові автомобілі: Geely,  SsangYong, ВАЗ 
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Додаток Б 

 

Проміжні результати кореляційно-регресійного аналізу залежності обсягу виробництва легкових автомобілів від 

ставки тарифних інструментів регулювання, обсягу наданих податкових пільг та інвестицій у галузь 
ВЫВОД ИТОГОВ        

Регрессионная статистика        

Множественный 

R 0,985733        

R-квадрат 0,971669        

Нормированный 

R-квадрат 0,957503        

Стандартная 

ошибка 29154,08        

Наблюдения 10        

Дисперсионный анализ       

  df SS MS F 

Значимость 

F    

Регрессия 3 1,75E+11 5,83E+10 68,59403 4,92E-05    

Остаток 6 5,1E+09 8,5E+08      

Итого 9 1,8E+11          

  Коэффициенты 

Стандартная 

ошибка 

t-

статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95% 

Нижние 

95,0% 

Верхние 

95,0% 

Y-пересечение -495664 156839,3 -3,16033 0,019557 -879436 -111892 -879436 -111892 

25 1757,395 3213,69 0,546847 0,60421 -6106,22 9621,011 -6106,22 9621,011 

456,6 1142,845 128,7582 8,875906 0,000114 827,7855 1457,905 827,7855 1457,905 

135,89 528,9943 127,8472 4,137706 0,006094 216,1634 841,8253 216,1634 841,8253 

 

Джерело: розраховано за допомогою ППП «Exel» на основі даних Укравтопром, Держкомстату, Державних 

інвестиційних програм для автомобілебудівних підприємств 
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Додаток В 

Проміжні результати кореляційно-регресійного аналізу залежності обсягу виробництва вантажних автомобілів 

від ставки тарифних інструментів регулювання, обсягу наданих податкових пільг та інвестицій у галузь 

 
ВЫВОД ИТОГОВ        

Регрессионная статистика        

Множественный 

R 0,985863        

R-квадрат 0,971926        

Нормированный 

R-квадрат 0,95789        

Стандартная 

ошибка 1156,569        

Наблюдения 10        

Дисперсионный анализ       

  df SS MS F 

Значимость 

F    

Регрессия 3 2,78E+08 92620917 69,24144 4,79E-05    

Остаток 6 8025909 1337651      

Итого 9 2,86E+08          

         

  Коэффициенты 

Стандартная 

ошибка 

t-

статистика P-Значение 

Нижние 

95% Верхние 95% 

Нижние 

95,0% 

Верхние 

95,0% 

Y-пересечение -1678,88 6755,47 -0,24852 0,812019 -18208,9 14851,16 -18208,9 14851,16 

20 214,3952 192,2153 1,115391 0,307353 -255,939 684,729 -255,939 684,729 

456,6 21,58996 5,097573 4,23534 0,005468 9,116645 34,06327 9,116645 34,06327 

135,89 2,467708 5,076168 0,486136 0,644115 -9,95323 14,88864 -9,95323 14,88864 

Джерело: розраховано за допомогою ППП «Exel» на основі даних Укравтопром, Держкомстату, Державних 

інвестиційних програм для автомобілебудівних підприємств 
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Додаток Г 

Проміжні результати кореляційно-регресійного аналізу залежності обсягу виробництва автобусів від ставки 

тарифних інструментів регулювання, обсягу наданих податкових пільг та інвестицій у галузь 
 

ВЫВОД ИТОГОВ        

Регрессионная статистика        

Множественный 

R 0,974534        

R-квадрат 0,949717        

Нормированный 

R-квадрат 0,924576        

Стандартная 

ошибка 832,4948        

Наблюдения 10        

Дисперсионный анализ       

  df SS MS F 

Значимость 

F    

Регрессия 3 78539533 26179844 37,77496 0,000273    

Остаток 6 4158286 693047,6      

Итого 9 82697819          

  Коэффициенты 

Стандартная 

ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95% 

Нижние 

95,0% 

Верхние 

95,0% 

Y-пересечение -14838,4 4862,567 -3,05155 0,022467 -26736,6 -2940,1 -26736,6 -2940,1 

20 110,0242 138,356 0,795226 0,456779 -228,521 448,5691 -228,521 448,5691 

456,6 28,50313 3,669218 7,768177 0,000239 19,52488 37,48139 19,52488 37,48139 

135,89 15,7907 3,653811 4,321707 0,004973 6,850148 24,73125 6,850148 24,73125 

 

Джерело: розраховано за допомогою ППП «Exel» на основі даних Укравтопром, Держкомстату, Державних 

інвестиційних програм для автомобілебудівних підприємств 
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