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АНАЛІЗ КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ 

ЕКОНОМІЧНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ЛЕГКОВОГО 

АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Автомобілебудування є провідною підгалуззю машинобудування в 

Україні. 

За актуальними даними Державної служби статистики України, у 

період з січня по грудень 2014 року обсяг реалізованих транспортних 

засобів становив 11,77% обсягу реалізованої продукції вітчизняного 

машинобудування та 0,93% обсягу реалізованої промислової продукції в 

Україні [1]. За період з січня по серпень 2015 року обсяг реалізованих 

транспортних засобів склав вже 35,54% обсягу реалізованої продукції 

вітчизняного машинобудування та 2,30% обсягу реалізованої промислової 

продукції в Україні, що є значним зростанням [2].  

При цьому традиційно в середньому 83% усього обсягу виготовленої 

та реалізованої продукції автомобілебудування складають легкові 

автомобілі [3]. 

Зазначене в сукупності свідчить про стратегічну важливість 

забезпечення розвитку саме легкового автомобілебудування України, що 

обов’язково має отримувати адекватне відображення при здійснення 

державного регулювання розвитку вітчизняного автомобілебудування 

органами державної влади в межах повноважень із застосуванням методів 

державного регулювання на основі нормативно-правової бази. 
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У системі методів державного регулювання закономірно чільне місце 

належить програмно-цільовому методу  способу розв’язання державою 

проблем соціально-економічного розвитку за допомогою розроблення та 

проведення системи програмних заходів, орієнтованих на цілі, досягнення 

яких забезпечує вирішення проблем, що виникають, та сприяє підвищенню 

ефективності державного регулювання [4]. 

Програмно-цільовий метод використовується в умовах наявності 

проблемних ситуацій, які не знаходять свого вирішення в інерційному 

режимі функціонування об’єкта та спирається на використання логічної 

схеми «цілі програми – шляхи досягнення програмних цілей – засоби, 

необхідні для практичної реалізації шляхів» [5]. 

Вітчизняне автомобілебудування накопило безліч складних, 

глибоких і системних проблем, комплексність яких актуалізує 

застосування саме програмно-цільового методу державного регулювання. 

На початку 2014 року Кабінетом Міністрів України було прийнято 

Розпорядження «Про схвалення Концепції Державної цільової економічної 

програми розвитку легкового автомобілебудування на період до 

2020 року» [6], в якому зазначалася стратегічна необхідність забезпечення 

розвитку легкового автомобілебудування в Україні з огляду на два ключові 

фактори: 1) значний внесок даної підгалузі вітчизняного машинобудування 

в формування державного бюджету за рахунок забезпечення високого 

показника доданої вартості (понад 70%); 2) значний ефект синергізму, що 

досягається у разі розвитку вітчизняного легкового автомобілебудування, а 

саме: створення одного робочого місця на підприємствах 

автомобілебудівної галузі сприяє створенню щонайменше шести робочих 

місць у суміжних галузях (виробництво металопрокату, пластмас тощо). 

Відповідно до вимог написання програмних документів концепція, 

що аналізується, містить стандартні базові елементи: «мета», «шляхи»,  

«способи» та «результати» реалізації економічної програми. 
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Наглядно концептуальна модель Державної цільової економічної 

програми розвитку легкового автомобілебудування на період до 2020 року 

представлена на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1  Концептуальна модель Державної цільової 

економічної програми розвитку легкового автомобілебудування 

на період до 2020 року (початок) (побудовано автором за даними [6]) 

ПРИЧИНИ 

ПРОБЛЕМИ 

 несприятливе порівняно з іншими країнами нормативно-правове 

регулювання; 

 недостатня підтримка галузі з боку держави; 

 використання вітчизняними підприємствами більш дорогих 

фінансових ресурсів порівняно з іноземними підприємствами; 

 незначні обсяги та рівень локалізації виробництва автомобілів в 

Україні; 

 відсутність доступу до сучасних технологій. 

 

 внесок вітчизняного автомобілебудування до національної економіки 

залишається несуттєвим; 

 у наповненні вітчизняного ринку легкових автомобілів переважає 

імпорт, частка якого постійно зростає; 

 значне падіння обсягів виробництва автомобілів внаслідок посилення 

конкуренції з боку імпорту після зменшення ввізного мита з 25 до 10 відсотків 

та зниження попиту через відсутність стимулюючих факторів для придбання 

автомобілів. 

МЕТА 

забезпечення розвитку та конкурентоспроможності вітчизняного легкового 

автомобілебудування, що базується на інноваційно-інвестиційній моделі 

розвитку, з рівнем локалізації понад 55 відсотків, покриттям внутрішнього 

попиту автомобілями вітчизняного виробництва на 70 відсотків, збільшенням 

до 2020 року випуску легкових автомобілів до 734,4 тис. одиниць та 

нарощуванням експортного потенціалу до 220,3 тис. автомобілів 

ШЛЯХИ 

 створення передумов для технічного та технологічного 

переоснащення підприємств галузі сучасним швидкопереналагоджуваним 

обладнанням для щорічного нарощування потужностей виробництва з 

використанням високоякісних конструкцій, прогресивних матеріалів, 

досконалої механіки та електроніки; 

 забезпечення розвитку конкуренції у сфері виробництва, продажу та 

обслуговування автомобільної техніки; 

 зменшення собівартості автомобільної техніки, комплектувальних 

виробів, вузлів, агрегатів і запасних частин; 

 підвищення продуктивності праці; 

 інтеграції вітчизняних підприємств у світове автомобілебудування; 

 утворення із залученням інвесторів, зокрема іноземних, нових 

підприємств; 

 сприяння інноваційному розвитку вітчизняної автомобілебудівної 

галузі шляхом отримання доступу до сучасних технологій розроблення, 

підтвердження відповідності і безпечного експлуатування 

конкурентоспроможної на світовому ринку продукції. 
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Рисунок 1  Концептуальна модель Державної цільової 

економічної програми розвитку легкового автомобілебудування 

на період до 2020 року (закінчення) (побудовано автором за даними [6]) 

СПОСОБИ 

РЕЗУЛЬТАТИ 

(до 2020 року) 

 проведення ефективної митно-тарифної політики з метою захисту 

інтересів вітчизняного виробника та створення умов для удосконалення 

технологій, які застосовуються у виробництві автомобільної техніки; 

 поліпшення нормативно-правового регулювання та 

інвестиційного середовища, всебічне сприяння залученню передових 

технологій у розвиток автомобілебудівної галузі, стимулювання 

автовиробників до реінвестування прибутку в розвиток власного 

виробництва; 

 удосконалення системи стандартизації та сертифікації в 

автомобілебудівній галузі (імплементація міжнародних стандартів (ISO) та 

європейських норм (EN) у національну систему стандартизації, введення 

сучасних екологічних стандартів); 

 сприяння розвитку лізингу в галузі виробництва і реалізації 

автомобільної техніки; 

 удосконалення нормативно-правових актів з питань утилізації 

автотранспортних засобів; 

 сприяння підготовці висококваліфікованих кадрів для 

автомобілебудівної галузі; 

 стимулювання продажу автомобілів вітчизняного виробництва на 

внутрішньому ринку протягом перших п’яти років дії Програми; 

 створення національного науково-дослідного випробувального 

центру перспективних технологій автомобільної техніки на базі 

нотифікованої ООН технічної служби України. 

 

 створення близько 175,8 тис. нових робочих місць, у тому числі 

46,8 тис. у виробництві автомобілів та 129 тис. у виробництві 

комплектувальних виробів; 

 зростання обсягів виробництва в Україні легкових автомобілів до 

734,4 тис. одиниць; 

 відновлення частки легкових автомобілів вітчизняного 

виробництва в загальному обсязі споживання автомобілів на 

внутрішньому ринку з 20 відсотків у 2012 році до 57 відсотків за перші 

п’ять років виконання Програми; 

 збільшення податкових надходжень від підприємств легкового 

автомобілебудування до бюджетів усіх рівнів у розмірі близько 47,7 млрд. 

гривень до 2020 року; 

 розвиток кластерів та індустріальних (промислових) парків, 

зокрема з виробництва автомобілів і комплектувальних виробів; 

 розвиток високотехнологічних виробництв комплектувальних 

виробів, у тому числі для поставок на експорт; 

 впровадження ресурсозберігаючих, екологічно чистих 

інноваційних технологій; 

 зменшення застосування у виробництві токсичних матеріалів та 

перехід на безвідходні технології; 

 підвищення надійності і довговічності продукції; 

 удосконалення і розширення сервісної мережі; 

 запровадження комплексу заходів щодо утилізації 

автотранспортних засобів; 

 зниження рівня імпортозалежності та вирівнювання 

торговельного балансу країни. 
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Як зазначалося вище, концептуальна модель, що аналізується, 

містить базові елементи  «мета», «шляхи та способи» і «результати», 

проте, як бачимо з рис. 1, у даному нормативно-правовому акті не 

отримали відображення не менш важливі складові будь-якого програмного 

документу  «фінансування» (кошти бюджетного та позабюджетного 

походження, що складають обсяг фінансування програми), «ієрархічна 

структура» (керівники, виконавці та співвиконавці програми) та 

«відповідальність» (відповідальність керівників, виконавців та 

співвиконавців за невиконання або неналежне виконання програми). 

Тим самим, результати дослідження вказують на необхідність 

доопрацювання Концепції Державної цільової економічної програми 

розвитку легкового автомобілебудування на період до 2020 року. 
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