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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Автомобілебудування є невід’ємною та стратегічно
важливою частиною машинобудівного комплексу, промисловості та національної
економіки, яка забезпечує високі показники доданої вартості, залучення інвестицій і
створення робочих місць. В Україні автомобілебудування віднесено до
пріоритетних галузей економіки. Втім, пріоритетний статус автомобілебудівного
комплексу отримує відображення лише в численних нормативно-правових актах. На
практиці ж спостерігається глибока криза вітчизняного автомобілебудування, що, в
першу чергу, проявляється в стрімкій втраті конкурентних позицій на
національному ринку автомобілів і зниженні конкурентного потенціалу
автовиробників. У таких умовах актуалізується необхідність здійснення державного
протекціонізму розвитку автомобілебудування України.
На необхідність державної підтримки автомобілебудування і деякі шляхи його
розвитку наголошувалося в наукових працях таких дослідників як О. Андрєєв,
Є. Бабенко, С. Бессонова, Є. Богуславський, В. Буркун, Т. Вінцюк, В. Волков,
Н. Герасимяк, О. Глущенко, С. Голубка, Ю. Гончаров, Л. Горошкова, Н. Гуржій,
В. Дикань, М. Диха, І. Дмитрієв, М. Єрмошенко, С. Єрохін, О. Загребальна,
І. Златова, А. Касич, М. Кизим, Л. Ковалевський, Т. Ковальчук, Є. Колбасін,
М. Копитко, О. Краузе, І. Кривов’язюк, О. Кривоконь, І. Кукса, К. Латишев,
О. Лопатін, В. Лук’янов, О. Марущак, Н. Марченко, В. Міщенко, О. Мних,
Л. Нікіфорова, М. Окландер, В. Приходько, П. Проноза, С. Савченко, Т. Семененко,
О. Семирак, К. Сорока, Т. Співаковська, Т. Стройко, В. Терлецька, О. Том’юк,
О. Троян, О. Турченяк, С. Тхор, О. Фроленко, М. Хаванова, А. Череп, В. Черняк,
В. Шевчук, І. Штулер, О. Юринець, О. Янковий, О. Яшкіна та інших науковців.
Єдину можливість для збереження та відновлення вітчизняного
автомобілебудівного комплексу вбачають у державному регулюванні розвитком
автомобілебудування й самі автовиробники. У 2017-2019 рр. відбулися
всеукраїнські автомобільні форуми, де представники провідних підприємств
автомобілебудування дійшли думки про нагальну необхідність здійснення
державних заходів із підтримки автовиробництва в Україні та стимулювання попиту
на вітчизняну автомобілебудівну продукцію.
Первісним індикатором ефективності державного регулювання розвитком
автомобільної промисловості є успішність функціонування автовиробників, якою
визначається внесок галузі до національного господарства. Ступінь урахування
особливостей перебігу економічних процесів на автомобілебудівних підприємствах
при формуванні державної стратегії автомобілебудування визначає її життєздатність
і ефективність державного протекціонізму автовиробництва. Утім, чим більшою
кількістю підприємств характеризується галузь, тим менш можливою є ефективна
гармонізація національних стратегічних імперативів з інтересами суб’єктів
господарювання. Наразі автомобілебудівна галузь України представлена всього 8-ма
підприємствами, що становить сприятливе підґрунтя для застосування
гармонізаційного підходу при здійсненні державного регулювання розвитком
автомобілебудування.
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основні
положення і рекомендації, що викладено у дисертаційній роботі, є складовими
науково-дослідних робіт і науково-дослідних тем: 1) Харківського національного
автомобільно-дорожнього університету − «Перспективи розвитку підприємництва в
Україні» (номер державної реєстрації 0114U003909), де автором було досліджено
конкурентні позиції вітчизняних автовиробників на національному ринку
автомобілів; 2) «Пріоритетні напрямки і перспективи управління розвитком
підприємництва» (номер державної реєстрації 0115U004774), де автором було
надано характеристику механізму державного регулювання розвитком вітчизняного
автомобілебудування та національного ринку автомобілів; 3) «Управління
підприємництвом як передумова економічного розвитку суб’єктів господарювання»
(номер державної реєстрації 0116U007631), де автором було удосконалено
методичні засади формування державної політики в сфері управління розвитком
автомобілебудівних підприємств і ринку автомобілів на базі матричних методів;
4) «Управління підприємництвом в сучасних умовах господарювання» (номер
державної реєстрації 0117U006851), де автором було сформовано концептуальні
основи
забезпечення конкурентоспроможності підприємств вітчизняного
автомобілебудування на національному ринку автомобілів; 5) наукового журналу
«Економіка і фінанси» − «Соціально-економічні проблеми менеджменту» (номер
державної реєстрації 0114U006189), де автором було висвітлено методикоприкладні аспекти матричної діагностики виробничої активності підприємств
автомобілебудування (на прикладі України)
(довідка № 87 від 20 червня
2016 року); 6) «Підвищення ефективності управління підприємствами різних
організаційно-правових форм в умовах фінансово-економічної нестабільності»
(номер державної реєстрації 0114U006193), де автором було досліджено теоретикометодичні аспекти прогнозування розвитку автотранспортного комплексу в умовах
нестабільності національної економіки (довідка № 101 від 18 травня 2017 року).
Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є поглиблення теоретикометодологічних і концептуальних засад розвитку автомобільної промисловості та
формулювання рекомендацій щодо вдосконалення державного регулювання
розвитком автомобілебудування на засадах гармонізаційного підходу.
Для досягнення цієї мети поставлено та вирішено такі завдання:
− розвинути категоріально-понятійний апарат розвитку автомобільної
промисловості;
− сформувати теоретичну модель розвитку автомобілебудування в умовах
ускладнення конкурентного середовища;
− ідентифікувати фактори розвитку автомобілебудівної галузі;
− охарактеризувати
механізм
державного
регулювання
розвитком
автомобільної промисловості;
− розробити методологічне підґрунтя застосування гармонізаційного підходу
для регулювання розвитком автомобілебудування;
− дослідити етапи розвитку та сучасний стан автомобілебудування як частини
національної економіки;
− сформувати імперативні положення державної стратегії розвитку
автомобілебудування;
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− уніфікувати передовий зарубіжний досвід державного протекціонізму
розвитку автомобільної промисловості;
− обґрунтувати стратегії розвитку автомобілебудівних підприємств;
− гармонізувати Стратегію розвитку автомобілебудування України;
− розробити методологічне підґрунтя кадрового забезпечення розвитку
автомобільної промисловості;
− висвітлити теоретико-методологічні засади реалізації в автомобільній
промисловості кластерних ініціатив на засадах державно-приватного партнерства;
− удосконалити
методологічні
засади
регулювання
розвитком
автомобілебудування в умовах інтенсифікації процесів регіоналізації;
− дослідити вітчизняний досвід державного програмування розвитку
автомобілебудування;
− розробити Концепцію Державної програми розвитку автомобілебудування
України на період до 2025 року;
− оцінити потенційний економічний ефект від державного стимулювання
попиту на автомобілі вітчизняного виробництва.
Об’єктом дослідження є сукупність економічних відносин в процесі
регулювання розвитком автомобілебудування.
Предмет дослідження − удосконалення теоретико-методологічних і
концептуальних засад регулювання розвитком автомобілебудування на засадах
гармонізаційного підходу.
Методи дослідження. У ході дослідження було використано загальнонаукові
методи: аналізу та синтезу, індукції та дедукції, абстрагування – для формулювання
категоріально-понятійного апарату дослідження з визначенням авторських дефініцій
«розвиток
автомобілебудування»,
«конкурентоспроможність
продукції
автомобілебудування», «конкурентний потенціал підприємства автомобілебудування», «конкурентоспроможність підприємства автомобілебудування»,
«автомобільний кластер», «регіональний ринок автомобілів»; узагальнення – для
характеристики методології регулювання розвитком автомобілебудування на
засадах гармонізаційного підходу, формулювання положень Стратегії розвитку
автомобілебудування України та Концепції Державної програми розвитку
автомобілебудування України на період до 2025 року, висновків і пропозицій за
результатами аналізу стану автомобілебудівної галузі; класифікації − для
класифікації факторів розвитку автомобілебудівної галузі та типологізації
регіональних ринків автомобілів; порівняння − для порівняння Концепції розвитку
автомобільної промисловості та регулювання ринку автомобілів у період до
2015 року та Концепції Державної цільової економічної програми розвитку
легкового автомобілебудування на період до 2020 року; ієрархічної систематизації –
для обґрунтування рівнів конкурентоспроможності автовиробників і етапів
життєвого циклу автомобільної промисловості, визначення вагомості критеріїв
відбору автовиробниками закладів вищої освіти для співробітництва на засадах
дуальної освіти та критеріїв оцінювання потенційних автомобільних кластерів; та
спеціальні методи: статистичного аналізу – для визначення тенденцій розвитку
автомобілебудівної галузі; SWOT-аналізу – для визначення сильних і слабких сторін
автомобільної промисловості України, окреслення можливостей і загроз розвитку
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автомобілебудування, розроблення «максі − максі», «максі − міні», «міні − максі»,
«міні − міні» стратегій розвитку автомобілебудівного комплексу України;
регресійного аналізу − для побудови регресійних моделей залежності результуючого
показника обсягів проданих автомобілів вітчизняного виробництва на регіональних
ринках від факторних показників соціально-економічного розвитку регіонів;
прогнозування − для оцінювання потенційного економічного ефекту від державного
стимулювання попиту на автомобілі вітчизняного виробництва; графічний − для
візуалізації результатів роботи.
Інформаційну базу дослідження становлять наукові напрацювання
вітчизняних і зарубіжних учених з питань розвитку автомобілебудування.
Враховано положення законодавства України, зокрема, Закону України «Про
автомобільний транспорт» і Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про
схвалення Концепції Державної цільової економічної програми розвитку легкового
автомобілебудування на період до 2020 року». Джерелами інформації для
статистичного аналізу слугували дані Державної служби статистики України,
Асоціації автовиробників України «УкрАвтопром», Міжнародної асоціації
виробників автомобілів, Інформаційно-аналітичної групи «Autoconsulting»,
фінансової звітності автомобілебудівних підприємств.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробці теоретикометодологічних
і
концептуальних
засад
регулювання
розвитком
автомобілебудування на засадах гармонізаційного підходу.
Найбільш суттєві результати дослідження формують наукову новизну:
вперше:
− розроблено сферичну модель розвитку автомобільної промисловості в
умовах ускладнення конкурентного середовища, яка: складається з підрядних сфер
«зовнішнє середовище», «конкурентне ринкове середовище», «конкурентний
потенціал» і «конкурентоспроможність продукції»; передбачає трансформацію
впливу факторів зовнішнього середовища на розвиток автовиробників при взаємодії
з конкурентним ринковим середовищем і конкурентним потенціалом, а також
трансформацію факторів конкурентного ринкового середовища при взаємодії з
конкурентним потенціалом; пропонує ідентифікацію рівня конкурентоспроможності
автовиробників як умови забезпечення розвитку автомобілебудування через їх
двохетапну взаємодію у зонах первинної та вторинної конкуренції;
− запропоновано гармонізаційний підхід до формування державної стратегії
розвитку автомобільної промисловості через розроблення моделі, яка дозволяє:
узгодити національні стратегічні імперативи, державну стратегію розвитку
автомобілебудування та стратегію розвитку автовиробників; розробити державну
стратегію розвитку автомобілебудування, максимально орієнтовану на вирішення
нагальних проблем виробників автомобілів;
− на основі узагальнення передового зарубіжного досвіду державного
протекціонізму розвитку автомобільної промисловості сформовано уніфіковану
модель державного регулювання розвитком автомобілебудування, яка передбачає
формування комплексу державних заходів на підставі результатів матричної
діагностики розвитку автомобілебудівного комплексу;
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− розроблено Концепцію Державної програми розвитку автомобілебудування
України на період до 2025 року, яка: направлена на забезпечення
конкурентоспроможності автовиробників і модифікацію їх життєвого циклу;
ґрунтується на гармонізованій стратегії розвитку автомобілебудівного комплексу;
передбачає коригування програм економічного і соціального розвитку регіонів у
напрямку стимулювання тих показників, що здійснюють найбільш суттєвий вплив
на формування попиту на автомобілі вітчизняного виробництва на регіональних
ринках;
удосконалено:
− класифікацію факторів розвитку автомобілебудівного комплексу, котра
відрізняється від вже наявних у науковій економічній літературі наступними
рисами: характером класифікації − фактори одночасно класифікуються за трьома
ознаками: «походженням», «силою впливу» та «характером (природою)»;
відповідністю сферичній моделі розвитку автомобільної промисловості в умовах
ускладнення конкурентного середовища; синтезом теоретичного базису наукових
праць учених-економістів і практичного досвіду управлінських працівників у сфері
виробництва та продажу автомобілів при виявленні та розподіленні факторів
розвитку автомобільної промисловості за класифікаційною ознакою «сила впливу»;
− методичні засади оцінювання конкурентоспроможності автовиробників як
основи розвитку автомобільної промисловості через розроблення методики на
основі синтезу та доопрацювання основних положень інтегрального і матричного
підходів, яка, на відміну від наявних у науковій літературі, передбачає оцінювання
конкурентоспроможності автомобілів за ціновими та неціновими («якість»,
«асортимент (модифікації)» та «сервісне обслуговування») параметрами,
оцінювання конкурентного потенціалу автовиробників за такими складовими як
виробничий, кадровий, управлінський, інноваційно-інвестиційний, фінансовий,
стратегічний і ринковий потенціали та є основою для здійснення матричної
діагностики розвитку автомобілебудівного комплексу;
− методико-прикладні засади реалізації гармонізаційного підходу до
регулювання розвитком автомобілебудування через розроблення алгоритму
гармонізації елементів моделі формування державної стратегії розвитку
автомобілебудування, який, на відміну від представлених у науковій літературі,
передбачає: ідентифікацію та усунення суперечностей між складовими уніфікованої
моделі державного регулювання розвитком автомобільної промисловості та матриці
стратегій розвитку автовиробників; оцінювання рівня гармонізації між елементами
моделі формування державної стратегії розвитку автомобілебудування; за
результатами розрахунку коефіцієнтів гармонізації − розробку повної або
скороченої програми гармонізації елементів моделі формування державної стратегії
розвитку автомобілебудування;
− імперативні положення Стратегії розвитку автомобілебудування України,
що, на відміну від наявних, генеровані на засадах їх гармонізації із завданнями
державних стратегій за напрямами: «кадрове забезпечення», «фінансовоінвестиційне забезпечення», «державно-приватне партнерство», «регламентація та
сертифікація», «інновації», «екологізація та енергоефективність», «ринкове
середовище», «управління», «матеріально-технічне забезпечення», «регіоналізації та
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кластеризація». Виявлення взаємозв’язків між напрямами Стратегії розвитку
автомобілебудування України дозволило сформувати її модель, яка передбачає:
співробітництво автомобілебудівних підприємств із закладами вищої освіти в сфері
надання освітніх послуг за дуальною формою навчання; формування та розвиток
автомобільних кластерів за моделлю, заснованою на державно-приватному
партнерстві; управління розвитком регіональних ринків автомобілів на засадах їх
типологізації та ідентифікації зон конкурентоспроможності автомобілів;
− методичне підґрунтя кадрового забезпечення розвитку автомобільної
промисловості через: розроблення методичного інструментарію відбору закладів
вищої освіти підприємствами автомобілебудування для співробітництва в сфері
надання освітніх послуг на засадах дуальної форми навчання, яка, на відміну від
наявних, передбачає бальне експертне оцінювання закладів вищої освіти за
критеріями «відстань», «комплексність підготовки», «успішність діяльності» з
наступним визначенням їх вагомості та розподіленням за кластерами «більш
привабливі для співробітництва», «привабливі для співробітництва», «менш
привабливі для співробітництва» за значеннями інтегрального індексу
привабливості закладу вищої освіти для співробітництва щодо надання освітніх
послуг за дуальною формою; окреслення перспектив удосконалення освітньопрофесійних програм і підвищення якості підготовки фахівців для
автомобілебудівної галузі як результату співробітництва закладів вищої освіти та
підприємств автомобілебудування в процесі спільного надання освітніх послуг за
дуальною формою навчання;
− методологічні основи типологізації регіональних ринків автомобілів через
розроблення методичного підходу, який, на відміну від наявних у науковій
літературі: дозволяє на засадах багатофакторного регресійного аналізу виявити
залежність між обсягом реалізованих у регіоні автомобілів та показниками
соціально-економічного розвитку регіону; передбачає класифікацію регіональних
ринків автомобілів за типами: «виробничо орієнтований ринок», «соціально
орієнтований ринок», «торговельно орієнтований ринок», «фінансово-інвестиційно
орієнтований ринок», «інноваційно орієнтований ринок», «змішаний ринок»; є
основою для розроблення рекомендацій щодо коригування регіональних програм
економічного і соціального розвитку для забезпечення їх гармонізації з
концептуальними положеннями державної стратегії розвитку автомобілебудування;
набули подальшого розвитку:
− категоріально-понятійний апарат з проблеми дослідження розвитку
автомобілебудування в умовах ускладнення конкурентного середовища через
надання дефініцій «розвиток автомобілебудування», «конкурентоспроможність
продукції автомобілебудування», «конкурентний потенціал підприємства
автомобілебудування», «конкурентоспроможність підприємства автомобілебудування», в яких, на відміну від вже наявних у науковій літературі, одночасно
наголошується на динамічності, безперервності, невід’ємності конкурентоспроможності та розвитку автомобілебудівного комплексу від його існування,
необхідності урахування етапності життєвого циклу автомобільної промисловості
при здійсненні регулювання її розвитком;
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− категоріально-понятійний апарат з проблеми забезпечення ефективного
регулювання розвитком автомобілебудування в умовах інтенсифікації процесів
регіоналізації через надання дефініції «регіональний ринок автомобілів», у якій, на
відміну від наявних у науковій літературі, вказується на: відкритість і внутрішню
єдність регіонального ринку автомобілів як системи; динамічний характер відносин
у сфері купівлі-продажу автомобілів; варіативну кількість учасників регіонального
ринку автомобілів; складність, неоднозначність і специфічність впливу факторів
соціально-економічного розвитку на формування та функціонування ринку
автомобілів на території адміністративно-територіальної одиниці;
− система принципів державного регулювання розвитком автомобільної
промисловості через: одночасну диференціацію принципів за етапами державної
політики («принципи на етапі розробки», «принципи на етапі реалізації» та
«принципи на етапі контролю») щодо забезпечення розвитку автомобілебудівної
галузі та специфічністю (загальні та спеціальні принципи); виділення у вигляді
спеціальних принципів на етапах розробки та реалізації державної політики в сфері
розвитку автомобілебудування таких принципів як «сегментність» та «центризм і
децентризм», на етапі контролю державної політики в сфері розвитку
автомобілебудування − таких принципів як «сегментність» і «достовірність»;
− методологічні основи стратегічного управління розвитком автомобільної
промисловості через розроблення матриці стратегій розвитку автовиробників, яка
вирізняється з поміж інших матричних методів наступним: ураховує результати
SWOT-аналізу автомобільної промисловості та матричної діагностики розвитку
автовиробників за рівнями їх конкурентоспроможності та етапами життєвих циклів;
дозволяє формувати унікальні стратегічні набори автовиробників із підстратегій
базових «максі − максі», «максі − міні», «міні − максі» та «міні − міні» стратегій
розвитку автомобілебудівної галузі;
− теоретико-методологічні засади реалізації кластерної ініціативи в сфері
автомобілебудування за моделлю, заснованою на державно-приватному партнерстві
через: 1) надання дефініції «автомобільний кластер», у якій, на відміну від наявних,
одночасно зазначається на: географічній близькості учасників кластерного
утворення; наявності взаємозв’язків між суб’єктами основної, суміжних і пов’язаних
галузей, що входять до кластеру; наданні учасникам кластеру державної підтримки;
підвищенні ефективності економічної діяльності та покращенні конкурентного
статусу учасників на ринку як результатів функціонування кластеру; забезпеченні
реалізації стратегічних цілей розвитку автомобілебудівної галузі, регіону та держави
внаслідок функціонування кластеру; 2) удосконалення критеріїв відбору пілотних
проектів кластерних ініціатив у автомобілебудівній галузі; 3) розроблення типового
алгоритму створення автомобільних кластерів;
− матричні методи оцінювання регіональної конкурентоспроможності
автомобілів через розроблення матриці, якою, на відміну від наявних у науковій
літературі, передбачено ідентифікацію зон «високої», «середньої» та «низької»
регіональної конкурентоспроможності автомобілів на підставі співставлення частки
регіону в обсязі реалізованих автомобілів вітчизняного виробництва в країні та
частки автомобілів вітчизняного виробництва в обсязі реалізованих у регіоні
автомобілів.
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Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати надають
змогу вдосконалити теоретико-методологічні та концептуальні основи регулювання
розвитком автомобілебудування на засадах гармонізаційного підходу.
Основні положення і рекомендації використані центральними і місцевими
органами державної влади, громадськими організаціями, підприємствами, які
спеціалізуються на виробництві та продажу автомобілів, що підтверджено
довідками про впровадження авторських розробок у діяльність:
- Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та
підприємництва щодо реалізації кластерних ініціатив в автомобільній
промисловості та методичних засад відбору пілотних проектів зі створення
автомобільних кластерів на засадах державно-приватного партнерства, державного
програмування розвитку автомобілебудування України до 2025 року (довідка № 0430/28-251/131330 від 19.07.2019 р.);
- Київського обласного центру зайнятості Державної служби зайнятості
Міністерства соціальної політики України щодо використання методичних
положень відбору закладів вищої освіти підприємствами для взаємодії в сфері
надання освітніх послуг на засадах дуальної форми навчання (довідка № 1085/002/919 від 14.05.2019 р.);
- Харківської обласної державної адміністрації при розробленні пропозицій до
проекту Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2027 року
(довідка № 0163/8762-07 від 23.05.2019 р.);
- Запорізької обласної ради щодо коригування регіональних стратегій
соціально-економічного розвитку для забезпечення підвищення конкурентоспроможності підприємств вітчизняного автомобілебудування на регіональних
ринках автомобілів як елементу Стратегії розвитку автомобілебудування України,
розробленої на засадах гармонізаційного підходу (довідка № 1196/2588-03 від
10.12.2018 р.);
- Вовчанської районної ради Харківської області щодо використання
методичного інструментарію оцінювання економічного ефекту в умовах державного
стимулювання виробничої активності економічних суб’єктів при розробленні
пропозицій щодо формування та коригування щорічної Програми економічного і
соціального розвитку Вовчанського району (довідка № 1285/46-02 від 15.11.2018 р.);
- Сумської міської ради щодо використання алгоритму гармонізації елементів
стратегій на макро- та мікрорівнях при розробленні програм розвитку м. Суми
(довідка № 1197/03.02.02-08 від 18.03.2019 р.);
- ГО «Транспортна академія України» при розробленні пропозицій до проектів
Стратегії сталого розвитку України до 2030 року, Стратегії розвитку промислового
комплексу України на період до 2025 року, Національної транспортної стратегії
України на період до 2030 року, Стратегії розвитку оборонно-промислового
комплексу України на період до 2028 року (довідка № 273 від 02.10.2018 р.);
- ДК «Укроборонпром» щодо використання гармонізаційної моделі під час
формування стратегії розвитку підприємств автомобільної техніки, що входять до
складу концерну: ДП «Харківський автомобільний завод», ДП «Харківський завод
спеціальних машин», ДП «Завод імені В.О. Малишева», ДП «Харківський завод
транспортного устаткування», ДП «Харківське конструкторське бюро з
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машинобудування імені О.О. Морозова», ДП «Харківське конструкторське бюро з
двигунобудування», ДП «Київський автомобільний ремонтний завод», ДП
«Запорізький автомобільний ремонтний завод», ДП «Рівненський автомобільний
ремонтний завод», ДП «Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння», ДП
«45 експериментальний механічний завод» (довідка № 364/58-01 від 12.02.2019 р.);
- ПрАТ «АвтоКрАЗ» щодо інтегрального оцінювання конкурентного
потенціалу, формування стратегії розвитку на засадах гармонізаційного підходу
(довідка № 139/67 від 11.06.2019 р.);
- ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» під час оцінювання
конкурентоспроможності та розвитку, формування на засадах гармонізаційного
підходу стратегічних наборів (довідка № 128/49 від 07.06.2019 р.);
- ТОВ «Баварія Моторс» щодо оцінювання конкурентоспроможності
автомобілебудівної продукції, типологізації регіональних ринків автомобілів і
діагностики регіональної конкурентоспроможності автомобілів (довідка № 106 від
01.07.2019 р.);
- Харківського національного автомобільно-дорожнього університету при
викладанні навчальних дисциплін «Національна економіка», «Державне і
регіональне управління», «Стратегія підприємства», «Стратегічне управління»,
«Стратегічне управління підприємством», «Міжнародні стратегії економічного
розвитку», «Конкурентоспроможність підприємства», «Управління міжнародною
конкурентоспроможністю підприємства» (довідка № 156/83 від 21.09.2018 р.).
Методичні положення щодо кадрового забезпечення розвитку автомобільної
промисловості є складовою частиною роботи «Концептуальні засади трансформації
механізму державного регулювання розвитку трудового потенціалу України в
умовах інтенсифікації процесів регіоналізації», за яку авторці присуджено Премію
Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі
фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за
2018 рік (Постанова Верховної Ради України від 15 січня 2019 року № 2670-VIII).
Авторські права на результати дисертаційної роботи підтверджені свідоцтвами
про реєстрацію авторського права, виданими Міністерством економічного розвитку
і торгівлі України: № 82751 від 12 листопада 2018 року, № 82749 від 12 листопада
2018 року, № 83965 від 26 грудня 2018 року, № 87285 від 28 березня 2019 року,
№ 87972 від 23 квітня 2019 року, № 87973 від 23 квітня 2019 року.
Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним, цілісним і
завершеним дослідженням. Теоретичні і практичні розробки, висновки та
рекомендації, які наведено в роботі і виносяться на захист, отримані автором
самостійно. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації
використано лише ті положення, які є результатом особистих наукових пошуків.
Внесок автора у колективні наукові роботи конкретизований у списку публікацій.
Матеріали та висновки кандидатської дисертації не використовувалися.
Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення і результати
дисертації представлялись на міжнародних і всеукраїнських конференціях, семінарах, у
тому числі: Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка та менеджмент:
стратегічні імперативи, аналіз тенденцій та перспектив розвитку» (м. Херсон,
5.12.2014 р.); Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених
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«Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи»
(м. Львів, 17-18.04.2015 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Новітні
технології в автомобілебудівництві та транспорті» (м. Харків, 15-16.10.2015 р.);
ІV Всеукраїнській
науково-практичній
конференції
«Перспективи
розвитку
транспортного комплексу» (м. Дніпропетровськ, 5-6.11.2015 р.); ІІ Всеукраїнській
науково-практичній конференції «Автобусобудування та пасажирські перевезення в
Україні» (м. Львів, 17-18.03.2016 р.); VIІІ Міжнародній науково-практичній конференції
«Пріоритети розвитку національної економіки в контексті євроінтеграційних та
глобальних викликів» (м. Харків, 20-21.04.2016 р.); ІІІ Міжнародній науково-практичній
конференції «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними
системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика»
(м. Хмельницький – м. Кам’янець-Подільський, 6-8.10.2016 р.); ІV Міжнародній
науково-практичній конференції «Формування ефективних механізмів державного
управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика»
(м. Запоріжжя, 18.11.2016 р.); Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції
«Економіко-правові аспекти державно-приватного партнерства в умовах децентралізації
економіки України» (м. Харків, 1-28.02.2017 р.); Міжнародній науково-практичній
конференції «Національна економіка в умовах глобалізації: сучасний стан, проблеми та
перспективи розвитку» (м. Полтава, 7.03.2017 р.); ХV Міжнародній науково-практичній
конференції «Проблеми економіки транспорту» (м. Дніпро, 20-21.04.2017 р.);
Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка та управління в ХХІ столітті:
виклики та перспективи розвитку» (м. Умань, 18-19.05.2017 р.); Всеукраїнській науковопрактичній конференції «Напрями вдосконалення механізмів державного управління в
умовах сучасних реформаційних процесів» (м. Запоріжжя, 3-4.11.2017 р.);
ХІ Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи розвитку
підприємництва» (м. Харків, 10.11.2017 р.); VІI Міжнародній науковій конференції
«Problems and prospects of territories’ socio-economic development» (м. Ополє, 47.04.2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Eastern european studies:
economics, education and law» (м. Бургас, 7-8.06.2018 р.); Міжнародній конференції
«Economic and social focused issues of modern world» (м. Братислава, 24-25.10.2018 р.).
Публікації. Основні положення дисертаційної роботи опубліковано у
75 наукових працях, із них: 1 одноосібна монографія, 3 колективних монографії,
23 статті у наукових фахових виданнях України, 10 статей у інших наукових
виданнях, 38 друкованих праць апробаційного характеру.
Структура і обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається з
анотації, вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел і
додатків. Загальний обсяг дисертації становить 622 сторінок. Робота містить
61 таблицю, 43 рисунки та 14 додатків. Список використаних джерел налічує
559 найменувань.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовану мету і
завдання дослідження, викладено наукову новизну та практичне значення
результатів дисертаційної роботи, окреслено особистий внесок здобувача, наведено
дані про апробацію отриманих наукових результатів.
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У першому розділі дисертації − «Теоретичні засади регулювання розвитком
автомобілебудування як пріоритетної галузі національної економіки» − надано
уточнення категоріально-понятійному апарату розвитку автомобілебудування;
сформовано сферичну модель розвитку автомобілебудування; розроблено
класифікацію факторів розвитку автомобілебудівної галузі; надано характеристику
механізму державного регулювання розвитком автомобільної промисловості;
розроблено методологічне підґрунтя регулювання розвитком автомобілебудування
на засадах гармонізаційного підходу.
Під «розвитком автомобілебудування» доцільно розуміти незворотний,
спрямований і закономірний процес прогресивних первісних кількісних та
подальших кількісних і якісних змін автомобілебудівного комплексу, результатом
котрих є підвищення його конкурентоспроможності. Відповідно, головною ознакою
розвитку автомобілебудування є підвищення конкурентоспроможності підприємств
автомобілебудівного комплексу.
Конкурентоспроможність підприємства автомобілебудування − це динамічна
властивість
автомобілебудівного
підприємства
щодо
забезпечення
конкурентоспроможності автомобілебудівної продукції на ринку автомобілів та
ефективності всіх видів діяльності в результаті взаємодії конкурентного потенціалу
та факторів зовнішнього середовища у відповідності до обраної конкурентної
стратегії на певному етапі життєвого циклу.
Розвиток автомобілебудування в умовах ускладнення конкурентного
середовища здійснюється за моделлю (рис. 1).

Рис. 1. Сферична модель розвитку автомобілебудування в умовах ускладнення
конкурентного середовища
Джерело: розробка автора
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Уточнення переліку факторів розвитку автомобілебудівного комплексу було
здійснено через розроблення класифікації, якою передбачено одночасне
розподілення чинників за трьома ознаками: «походженням», «силою впливу» та
«характером (природою)». При цьому за класифікаційною ознакою «походження»
виділяються групи факторів у відповідності до сферичної моделі розвитку
автомобілебудування.
За
ознакою
«сила
впливу»
фактори
розвитку
автомобілебудівної галузі класифікуються на такі групи як «фактори, що
здійснюють дуже сильний вплив», «фактори, що здійснюють сильний вплив» і
«фактори, що здійснюють помірний вплив». Критерій «характер (природа)»
диференціює фактори розвитку автомобільної промисловості на «правові»,
«політичні», «міжнародні», «економічні», «соціальні», «природно-географічні» та
«науково-технічні». При розподіленні факторів розвитку автомобілебудування за
класифікаційною ознакою «сила впливу» було застосовано синтез теоретичного
базису наукових праць учених-економістів і практичного досвіду управлінських
працівників у сфері виробництва та продажу автомобілів. Розроблена класифікація
вказала на особливе місце правових факторів зовнішнього середовища, що
здійснюють дуже сильний вплив на розвиток автомобілебудування.
В контексті зазначення на пріоритетності правових факторів для розвитку
автомобілебудування надано комплексну характеристику механізму державного
регулювання розвитком автомобілебудування за такими його елементами як «мета»,
«об’єкт», «суб’єкт», «функції», «принципи», «методи» та «критерії оцінювання».
Результати аналізу нормативно-правового підґрунтя державного регулювання
розвитком автомобілебудування в Україні свідчать про відсутність будь-яких
протекційних преференцій для вітчизняних автомобілебудівних підприємств з боку
держави та завершення періоду прийняття «індивідуалізованих» правових актів,
направлених на регулювання розвитком окремих автомобілебудівних підприємств
(на кшталт Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Інвестиційної
програми виробництва вантажних автомобілів і автобусів відкритим акціонерним
товариством «Луцький автомобільний завод»»). На жаль, механізм державного
регулювання розвитком автомобільної промисловості в Україні наразі є суто
централізованим − таким, що не враховує особливостей перебігу економічних
процесів на автомобілебудівних підприємствах.
На противагу централізованому підходу пропонується гармонізаційний підхід
до державного регулювання розвитком автомобілебудування, заснований на
узгодженні державних стратегічних імперативів і стратегій розвитку автовиробників
при формуванні державної стратегії розвитку автомобільної промисловості (рис. 2).
Як методологічна основа практичної реалізації етапів № 3 і № 4
гармонізаційної моделі формування державної стратегії розвитку автомобільної
промисловості пропонується матриця розвитку автомобілебудівного комплексу, яка
є результатом застосування методики оцінювання конкурентоспроможності
автомобілебудівних підприємств (рис. 3); етапу № 5 – алгоритм гармонізації
елементів моделі формування державної стратегії розвитку автомобілебудування
(рис. 4). На рис. 4 під словом «модель» мається на увазі «модель державної стратегії
розвитку автомобілебудування».
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Блок 1. Генерування напрямів державної стратегії розвитку автомобілебудування
Планування розвитку автомобілебудування в системі державних стратегічних імперативів
Напрями державної стратегії розвитку автомобілебудування

Блок 2. Розробка моделі державної стратегії розвитку автомобілебудування
Розробка заходів із реалізації державної стратегії розвитку автомобілебудування
Модель державної стратегії розвитку автомобілебудування

Блок 3. Уніфікація моделі державної стратегії розвитку автомобілебудування
Вітчизняний досвід державного регулювання
розвитком автомобілебудування

Зарубіжний досвід державного регулювання
розвитком автомобілебудування

Уніфікована модель державного регулювання розвитком автомобілебудування

Блок 5. Гармонізація елементів державної
стратегії розвитку автомобілебудування

Блок 4. Розробка проекту стратегії розвитку автомобілебудівного комплексу
Проект стратегії розвитку автомобілебудівного комплексу
Стратегії розвитку
підприємств легкового
автомобілебудування

Стратегії розвитку
підприємств вантажного
автомобілебудування

Стратегії розвитку
підприємств
автобусобудування

Стратегія розвитку
підприємства легкового
автомобілебудування № 1

Стратегія розвитку
підприємства вантажного
автомобілебудування № 1

Стратегія розвитку
підприємства
автобусобудування № 1

Стратегія розвитку
підприємства легкового
автомобілебудування № n

Стратегія розвитку
підприємства вантажного
автомобілебудування № n

Стратегія розвитку
підприємства
автобусобудування № n

Рис. 2. Гармонізаційна модель формування державної стратегії розвитку
автомобілебудування
Джерело: розробка автора
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Формування первинного переліку показників КПА
Формування первинного переліку показників КАП

Етап 1. Підготовчий етап

Формування первинного переліку показників КППА
Умова 2 «Доступність».
Інформація про показники має
знаходитися у відкритому доступі

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

Формування проміжного переліку показників КПА
Умова 1 «Професіоналізм».
Експертна група формується з
досвідчених високо-кваліфікованих
фахівців

Умова 2 «Оптимальність».
Кількість експертів − 15 осіб
згідно критерію РайхманаАзгальдова

Формування попереднього масиву вихідних даних для розрахунків
Кореляційний аналіз масиву вихідних даних

Етап 2. Розрахунковий етап

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

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

Формування остаточного переліку показників КПА та масиву даних
Розрахунок інтегрального показника КПА: І КПА
де ІКАП, ІКППА − інтегральні показники КАП та КППА.
Розрахунок інтегрального показника КАП:

= f {І КАП ; І КППА } ,

І КАП = f {К КАП ц ; К КАП н.ц } ,

де ККАПц, ККАПн.ц − комплексні показники конкурентоспроможності автомобілебудівної
продукції за ціновими та неціновими параметрами.
Розрахунок інтегрального показника КППА:

І КППА = f {К ВППА ; К КППА ; К УППА ; К ІІППА ; К ФППА ; К СППА ; К РППА } ,
де КВППА, ККППА, КУППА, КІІППА, КФППА, КСППА, КРППА
− комплексні показники
виробничого, кадрового, управлінського, інноваційно-інвестиційного, фінансового,
стратегічного та ринкового потенціалів автовиробника.

Рис. 3. Методика оцінювання конкурентоспроможності автомобілебудівних
підприємств у контексті формування державної стратегії розвитку
автомобілебудування (початок)
Джерело: розробка автора
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Етап 3. Аналітичний етап

Ідентифікація рівня конкурентоспроможності автомобілебудівного підприємства
за значенням інтегрального індексу ІКПА
високий рівень КПА
0,67 < ІКПА < 1

низький рівень КПА
ІКПА < 0,33

середній рівень КПА
0,34 < ІКПА < 0,66

Ідентифікація етапу життєвого циклу автомобілебудівного підприємства
за показником інтенсивності збуту (Ізб)
започаткування
Ізб < 0,4 (↑)

зростання
0,4 < Ізб <
0,6 (↑)

стагнація
0,6 < Ізб < 0,8 (↓)

стабілізація
0,6 < Ізб < 0,8
(↑)

спад
0,4 < Ізб < 0,6 (↓)

успішне
функціонування
0,8 < Ізб < 1
криза
Ізб < 0,4 (↓)

Рівень конкурентоспроможності

Етап 4. Завершальний етап

Формування матриці розвитку автомобілебудівного комплексу

високий

середній

низький

квадрант
№ 14

квадрант
№ 15

квадрант
№3

квадрант
№4

квадрант
№5

квадрант
№ 16

квадрант
№ 17

квадрант
№ 13

квадрант
№2

квадрант
№9

квадрант
№ 10

квадрант
№ 11

квадрант
№6

квадрант
№ 18

квадрант
№1

квадрант
№8

квадрант
№ 19

квадрант
№ 20

квадрант
№ 21

квадрант
№ 12

квадрант
№7

започаткування

зростання

стабілізація

спад

криза

успішне
функціо- стагнація
нування
Етапи життєвого циклу

Формування комплексу заходів державного регулювання розвитком
автомобілебудування та стратегій розвитку автовиробників за даними матриць розвитку
легкового автомобілебудування, вантажного автомобілебудування
та автобусобудування у відповідності до положень гармонізаційного підходу

Рис. 3. Методика оцінювання конкурентоспроможності автомобілебудівних
підприємств у контексті формування державної стратегії розвитку
автомобілебудування (закінчення)
Джерело: розробка автора
Де: КПА − конкурентоспроможність підприємства автомобілебудування, КАП – конкурентоспроможність автомобілебудівної продукції, КППА − конкурентний потенціал підприємства
автомобілебудування; світлим сірим кольором виділено квадранти (№ 1-7) традиційного життєвого циклу
підприємства автомобілебудування; сірим кольором виділено квадранти (№ 8-12) стандартного відхилення
від традиційного життєвого циклу підприємства автомобілебудування; темним сірим кольором виділено
квадранти (№ 13-21) нестандартного відхилення від традиційного життєвого циклу підприємства
автомобілебудування.
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ПОЧАТОК
Етап 1

Ідентифікація наявності бінарних суперечностей між елементами моделі
Побудова діагностичної картки
наявності бінарних міжелементних
суперечностей

ТАК
Етап 2

Побудова діагностичної картки
наявності бінарних внутрішньоелементних
суперечностей

Між елементами моделі наявні бінарні суперечності?

НІ

Коригування складу елементів моделі для запобігання суперечностям
Експертна оцінка значущості
складових елементів моделі, між
якими виявлені суперечності

Виокремлення складових елементів моделі,
які характеризуються більшою кількістю
бінарних суперечностей

Вилучення з моделі складових елементів, що характеризуються меншою
значущістю та більшою кількістю бінарних суперечностей
ТАК

Між елементами моделі наявні бінарні суперечності?

Етап 3

НІ

Оцінювання рівня гармонізації між елементами моделі
Експертне оцінювання бінарної узгодженості елементів моделі
Розрахунок коефіцієнтів гармонізації моделі:

і

К гарм і =
НІ
Етап 4

 Xi

де

− бальна оцінка бінарної узгодженості

елементів моделі експертом;

n =1

nX max і

Xi

n

− кількість експертів;

X max і

,

− максимальна бальна оцінка бінарної узгодженості
елементів моделі експертами.

Рівень гармонізації моделі задовільний?

ТАК

Розробка програми гармонізації моделі
Розробка скороченої програми
гармонізації моделі

Розробка повної програми гармонізації
моделі

ЗАКІНЧЕННЯ

Рис. 4. Алгоритм гармонізації елементів моделі формування державної стратегії
розвитку автомобілебудування
Джерело: розробка автора
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У другому розділі дисертації − «Розвиток автомобілебудування в умовах
трансформації національної економіки» − виявлено місце автомобілебудівного
комплексу в національній економіці; визначено конкурентні позиції автовиробників
на національному ринку автомобілів; оцінено конкурентоспроможність автомобілів
вітчизняного виробництва; розраховано інтегральні індекси конкурентного
потенціалу та конкурентоспроможності вітчизняних автовиробників у період 20132018 рр.; побудовано матриці розвитку легкового автомобілебудування, вантажного
автомобілебудування та автобусобудування України.
Наразі вітчизняне автомобілебудування як частина національної економіки
знаходить у стані регресу (рис. 5), для якого характерне переважання стагнаційних,
спадаючих і кризових етапів життєвих циклів автовиробників (рис. 6-8).

Рис. 5. Етапи розвитку автомобілебудування України як частини
національної економіки

Рівень конкурентоспроможності

Джерело: побудовано автором

високий
20172018 рр.
20132016 рр.

середній

ПрАТ
«Єврокар»

корпорація
«Богдан»
2013 р.

ПАТ «ЗАЗ»

20142018 рр.

2013 р.

2014 р.

низький
20152018 рр.

започаткування

зростання

стабілізація

успішне
функціонування

стагнація

спад

криза

Етапи життєвого циклу

Рис. 6. Матриця розвитку легкового автомобілебудування України
в період 2013-2018 рр.
Джерело: розробка автора

Рівень конкурентоспроможності
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ПрАТ
«АвтоКрАЗ»

високий

2013 р.

корпорація
«Богдан»

середній

2013 р.

ПАТ «ЗАЗ»

2013 р.

2014 р.

20142016
рр.

20172018 рр.

2015 р.

2016 р.
2014-2015 рр.
20162018 рр.

низький

20172018 рр.

започаткування

зростання

стабілізація

успішне
функціонування

стагнація

спад

криза

Етапи життєвого циклу

Рис. 7. Матриця розвитку вантажного автомобілебудування України
в період 2013-2018 рр.
Джерело: розробка автора

Рівень конкурентоспроможності

високий

20172018 рр.

ПАТ
«Черкаський
автобус»

середній

корпорація
«Богдан»
2014 р.

2013 р.
2013 р.
ПрАТ
2014,
«Чернігівський 2016- 2017автозавод»
2018 рр. 2018 рр.
2013 р.

ПАТ «ЗАЗ»

2014 р.

20152016 рр. 2013 р.

ПрАТ
«БАЗ»

20132015 рр.

ПрАТ
«Часівоярські
автобуси»

2015-2016 рр.

20162018
рр.

2015 р.

20132015 рр.
20142018 рр.

низький

20162018
рр.

започаткування

зростання

стабілізація

успішне
функціонування

стагнація

спад

криза

Етапи життєвого циклу

Рис. 8. Матриця розвитку автобусобудування України
в період 2013-2018 рр.
Джерело: розробка автора

У третьому розділі дисертації − «Методологічні основи формування стратегії
розвитку автомобілебудування на засадах гармонізаційного підходу» − генеровано
напрями та сформовано модель Стратегії розвитку автомобілебудування України на
засадах гармонізаційного підходу; уніфіковано передовий зарубіжний досвід
державного протекціонізму розвитку автомобільної промисловості у вигляді моделі;
здійснено SWOT-аналіз автомобілебудівної галузі України; запропоновано базові «максі
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– максі», «максі – міні», «міні – максі» та «міні – міні» стратегії та підстратегії розвитку
автомобілебудування; розроблено матрицю стратегій розвитку автовиробників;
реалізовано алгоритм гармонізації елементів моделі формування державної стратегії
розвитку автомобілебудування.
Первісним етапом реалізації гармонізаційної моделі формування державної
стратегії розвитку автомобілебудування є «планування розвитку автомобілебудування в
системі державних стратегічних імперативів». Відповідно до зазначеного було
сформовано напрями Стратегії розвитку автомобілебудування України на засадах їх
гармонізації із завданнями Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», Стратегії
розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року,
Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року, Стратегії
підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року, Стратегії
розвитку оборонно-промислового комплексу України на період до 2028 року,
Експортної стратегії України («дорожньої карти» стратегічного розвитку торгівлі) на
2017-2021 роки, Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до
2020 року, Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека,
енергоефективність, конкурентоспроможність», Національної стратегії управління
відходами в Україні до 2030 року, Стратегії подолання бідності та Стратегії державної
кадрової політики на 2012-2020 роки. Виявлено, що гармонійна державна стратегія
розвитку автомобілебудування України має включати такі напрями як «кадрове
забезпечення»,
«фінансово-інвестиційне
забезпечення»,
«державно-приватне
партнерство», «регламентація та сертифікація», «інновації», «екологізація та
енергоефективність», «ринкове середовище», «управління», «матеріально-технічне
забезпечення», «регіоналізації та кластеризація». Виявлення взаємозв’язків між
напрямами Стратегії розвитку автомобілебудування України дозволило сформувати її
модель, яка передбачає: співробітництво автомобілебудівних підприємств із закладами
вищої освіти в сфері надання освітніх послуг за дуальною формою навчання;
формування та розвиток автомобільних кластерів за моделлю, заснованою на державноприватному партнерстві; управління розвитком регіональних ринків автомобілів на
засадах їх соціально-економічної типологізації та ідентифікації зон регіональної
конкурентоспроможності автомобілів.
Дослідивши зарубіжний досвід державного протекціонізму розвитку
автомобілебудування, було розроблено уніфіковану модель державного регулювання
розвитком автомобільної промисловості, якою передбачається формування комплексу
заходів державної підтримки автовиробників у залежності від рівнів їх
конкурентоспроможності та етапів життєвих циклів (рис. 9).
Для методологічного забезпечення процесу гармонійного формування стратегій
розвитку автовиробників було розроблено відповідну матрицю на підставі результатів
SWOT-аналізу автомобілебудівної галузі (рис. 10).
Внаслідок застосування алгоритму гармонізації елементів моделі формування
державної стратегії розвитку автомобілебудування було сформовано комплекс заходів
державного регулювання розвитком автомобільної промисловості та стратегічних
наборів автовиробників, при яких досягається значення коефіцієнту гармонізації 0,84,
що є високим рівнем гармонізації.
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Рис. 9. Уніфікована модель державного регулювання розвитком автомобільної промисловості
Джерело: розробка автора
Де: 1 − проголошення статусу автомобілебудування як пріоритетної галузі; 2 − створення сприятливих умов для інвесторів; 3 − закріплення вимог
до спільних автомобілебудівних підприємств; 4 − ліцензування інвестицій; 5 − обмеження або заборона імпорту авто; 6 − обмеження або заборона
імпорту комплектуючих; 7 − підвищення ставки імпортного мита; 8 − ліцензування автовиробництва; 9 − контроль рівня локалізації; 10 − встановлення
вимог до техніко-технологічної бази автовиробників; 11 − податкові пільги; 12 − повернення податків; 13 − підтримка суміжних галузей; 14 − програми
автокредитування та дотування; 15 − зменшення ставки податку на купівлю автомобіля; 16 − державне кредитування; 17 − державне поручительство; 1821 − державне субсидування; 22 − встановлення мінімального обсягу виробництва; 23 − сертифікація автомобілів; 24 − державні замовлення; 25 −
регулювання рівня цін; 26 − запровадження прискореної амортизації автотранспорту; 27 − державні «утилізаційні» програми.
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Рис. 10. Матриця стратегій розвитку автовиробників
Джерело: розробка автора

У четвертому розділі дисертації − «Методичне забезпечення регулювання
розвитком автомобілебудування на засадах гармонізаційного підходу» −
розроблено методичне забезпечення реалізації заходів, передбачених моделлю
гармонізованої Стратегії розвитку автомобілебудування України.
У вигляді кадрового забезпечення розвитку автомобілебудування
запропоновано впровадження дуальної форми навчання через співробітництво
закладів вищої освіти та автомобілебудівних підприємств у процесі спільного
надання освітніх послуг. Можливості такого співробітництва передбачені
Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції підготовки
фахівців за дуальною формою здобуття освіти». Утім, якщо Концепцією підготовки
фахівців за дуальною формою здобуття освіти передбачено здійснення відбору
підприємств закладами вищої освіти, то відбір закладів вищої освіти
підприємствами не передбачається.
З огляду на рівнозначність учасників освітнього процесу за дуальною формою
навчання було розроблено критерії відбору закладів вищої освіти підприємствами
автомобілебудування − «відстань», «комплексність підготовки», «успішність
діяльності» та обґрунтовано їх вагомість у інтегральному індексі привабливості
закладу вищої освіти для співробітництва. Критеріальна оцінка привабливості для
співробітництва в сфері дуальної освіти була застосована до 92 закладів вищої
освіти, за результатами якої ці заклади було розподілено за кластерами: «більш
привабливі для співробітництва», «привабливі для співробітництва», «менш
привабливі для співробітництва».
Також було окреслено перспективи вдосконалення освітньо-професійних
програм підготовки фахівців за спеціальностями 133 «Галузеве машинобудування»,
151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та 274 «Автомобільний
транспорт» як результату співробітництва закладів вищої освіти та автовиробників у
процесі спільного надання освітніх послуг за дуальною формою навчання.
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Стратегією розвитку автомобілебудування України передбачено формування
та розвиток автомобільних кластерів за моделлю, заснованою на державноприватному партнерстві. Наразі в Україні немає жодного автомобільного кластеру –
сукупності географічно близьких взаємопов’язаних підприємств автомобільної
промисловості, підприємств, установ та організацій суміжних і пов’язаних галузей,
що об’єдналися на добровільній договірній основі за підтримки органів державної
влади та місцевого самоврядування для підвищення ефективності економічної
діяльності, покращення конкурентного статусу на ринку, забезпечення реалізації
стратегічних цілей розвитку автомобілебудівної підгалузі, регіону та держави у
довгостроковій перспективі.
Як альтернативи кластерних ініціатив у сфері автомобілебудування України
запропоновано два пілотних проекти зі створення Центрального автомобільного
кластеру та Західного автомобільного кластеру. На підставі результатів
інтегрального оцінювання конкурентоспроможності (ККПАК = 0,48 для Центрального
автомобільного кластеру та ККПАК = 0,54 для Західного автомобільного кластеру) та
експертного критеріального оцінювання (ЕАК = 3,83 для Центрального
автомобільного кластеру та ЕАК = 3,96 для Західного автомобільного кластеру)
даних потенційних кластерних утворень, було прийнято рішення про доцільність
утворення Західного автомобільного кластеру. Розроблено організаційну структуру
управління Західним автомобільним кластером. Сформовано порядок створення
Західного автомобільного кластеру.
Здійснюючи будь-які регулюючі дії щодо стимулювання розвитку
національної економіки, необхідно враховувати вплив процесів регіоналізації. У
контексті дослідження розвитку автомобілебудівного комплексу найбільш яскраво
регіоналізаційні процеси отримують прояв на автомобільному ринку.
Регіональний ринок автомобілів слід розуміти як відкриту динамічну цілісну
систему економічних відносин з приводу купівлі-продажу автомобілів, що
історично формується та специфічно функціонує на території адміністративнотериторіальної одиниці в результаті взаємодії учасників під прямим і непрямим
(опосередкованим) впливом факторів соціально-економічного розвитку.
Сила впливу окремих факторів соціально-економічного розвитку регіону на
функціонування регіонального ринку автомобілів визначає його тип як «виробничо
орієнтованого ринку», «соціально орієнтованого ринку», «торговельно
орієнтованого ринку», «фінансово-інвестиційно орієнтованого ринку», «інноваційно
орієнтованого ринку» чи «змішаного ринку». Тип регіонального ринку автомобілів є
підставою для формулювання рекомендацій з удосконалення програми
економічного і соціального розвитку регіону в напрямку стимулювання тих
показників соціально-економічного розвитку регіону, що здійснюють найбільш
суттєвий вплив на обсяг проданих у регіоні автомобілів вітчизняного виробництва.
Не менш важливою є ідентифікація регіональних зон «високої», «середньої»
чи «низької» конкурентоспроможності автомобілів вітчизняного виробництва, для
чого пропонується застосування матриці регіональної конкурентоспроможності
автомобілів. Результати типологізації регіональних ринків автомобілів за
показниками соціально-економічного розвитку та рівнями конкурентоспроможності
автомобілів вітчизняного виробництва представлено на картограмах (рис. 11-12).
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Рис. 11. Картограма типів регіональних ринків автомобілів в Україні
Джерело: розробка автора

Рис. 12. Картограма зон регіональної конкурентоспроможності
автомобілів вітчизняного виробництва
Джерело: розробка автора
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У п’ятому розділі дисертації − «Концептуальні засади програмування
розвитку автомобілебудування» − досліджено теоретико-методологічні засади
державного програмування як методу прямого впливу; оцінено ефективність
державного програмування розвитку автомобілебудування в Україні; сформовано
рекомендації зі структурного та змістовного удосконалення державних програмних
документів у сфері автомобільної промисловості; розроблено Концепцію Державної
програми розвитку автомобілебудування України на період до 2025 року;
запропоновано та апробовано методичний інструментарій оцінювання економічного
ефекту, отримуваного автовиробниками внаслідок державного стимулювання
попиту на автомобілі вітчизняного виробництва.
В Україні початок державного програмування розвитку автомобілебудування
датується 2006 р. у зв’язку зі схваленням Розпорядженням Кабінету Міністрів
України «Концепції розвитку автомобільної промисловості та регулювання ринку
автомобілів у період до 2015 року». Результати дослідження вказали на значну
потенційну ефективність даного програмного документу, яка, на жаль, була
повністю нівельована негативним впливом світової економічної кризи. У 2014 р.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України у дію вводиться Концепція Державної
цільової економічної програми розвитку легкового автомобілебудування на період
до 2020 року, положеннями якої нині регламентується розвиток вітчизняного
автомобілебудування. Значною мірою даний програмний документ є продовженням
Концепції розвитку автомобільної промисловості та регулювання ринку автомобілів
у період до 2015 року, так як містить ряд аналогічних або схожих завдань, заходів і
очікуваних результатів, а також структурних і змістовних недоліків. Структурнозмістовні недоліки зазначених програмних документів було нівельовано при
розробленні Концепції Державної програми розвитку автомобілебудування України
на період до 2025 року, модель якої представлена на рис. 13.
Де: заходи № 1-3, 5-9, 11-17, 22-27 відповідають нумерації заходів на рис. 9; 4 − створення
Західного автомобільного кластеру; 10 − коригування програм соціально-економічного розвитку
регіонів у напрямку стимулювання показників, здійснюючих найбільш вагомий вплив на попит на
автомобілі вітчизняного виробництва; 18 – державне субсидування ПрАТ «Промавтоінвест» і
ПрАТ «Чернігівський автозавод» для стимулювання регіонального розвитку; 19 – державне
субсидування ПрАТ «Промавтоінвест», ПрАТ «Часівоярські автобуси» та корпорації «Богдан» для
здійснення модернізації виробництва; 20 – державне субсидування корпорації «Богдан», ПрАТ
«АвтоКрАЗ» і ПрАТ «БАЗ» для здійснення реструктуризації; 21 – державне субсидування ПрАТ
«Єврокар» і ПАТ «Черкаський автобус» для здійснення «горизонтальних» заходів; 28 − створення
ефективної системи кадрового забезпечення розвитку автомобільної промисловості через
налагодження співробітництва автомобілебудівних підприємств і закладів вищої освіти в процесі
спільного надання освітніх послуг на засадах дуальної форми навчання; 29 – сприяння реалізації
ПрАТ «Промавтоінвест» стратегії диверсифікації як виробника легкових автомобілів, стратегії
кластеризації як виробника вантажних автомобілів і автобусів; 30 – сприяння реалізації
корпорацією «Богдан» стратегії санації як виробника легкових і вантажних автомобілів, стратегії
реінжинірингу як виробника автобусів; 31 – сприяння реалізації ПрАТ «Єврокар» стратегії
інтеграції; 32 – сприяння реалізації ПрАТ «АвтоКрАЗ» стратегії санації; 33 – сприяння реалізації
ПрАТ «БАЗ» стратегії санації; 34 – сприяння реалізації ПрАТ «Часівоярські автобуси» стратегії
диверсифікації; 35 – сприяння реалізації ПрАТ «Чернігівський автозавод» стратегії кластеризації;
36 – сприяння реалізації ПАТ «Черкаський автобус» стратегії інтеграції.
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Мета: забезпечення розвитку вітчизняної автомобільної промисловості, базуючись
на гармонізаційній моделі, через підвищення конкурентоспроможності
автовиробників та модифікацію життєвого циклу автомобілебудівної галузі

Завдання:

підвищення
виробничого, кадрового,
управлінського,
інноваційноінвестиційного,
фінансового,
стратегічного та
ринкового потенціалів як
елементів конкурентного
потенціалу вітчизняних
автовиробників

Заходи:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36

покращення
конкурентних позицій
вітчизняних
автовиробників на
національному ринку
автомобілів

4, 5, 7, 14, 15, 23, 25,
26, 27

модифікація життєвого
циклу вітчизняного
автомобілебудування

4, 14, 15, 23, 25, 26,
27

Виконавці:

Кабінет Міністрів України,
Міністерство економічного
розвитку
і торгівлі України,
Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та
ЖКГ України, Міністерство
оборони України,
Міністерство освіти і науки
України, державні обласні
адміністрації, обласні ради,
автовиробники

Кабінет Міністрів України,
Міністерство економічного
розвитку
і торгівлі України,
Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та
ЖКГ України, державні
обласні адміністрації,
обласні ради

Очікувані результати:
зростання обсягів виробництва
автомобілів до 40 тис. автомобілів
на рік, в тому числі легкових автомобілів
− до 34 тис. од., вантажних автомобілів −
до 2 тис. од., автобусів − до 4 тис. од.

створення близько 10 тис. робочих місць
у виробництві автомобілів,
у тому числі у виробництві легкових
автомобілів − 5 тис. робочих місць, у
виробництві вантажних автомобілів –
2 тис. робочих місць, у виробництві
автобусів − 3 тис. робочих місць

відновлення частки автомобілів
вітчизняного виробництва
в загальному обсязі проданих автомобілів
на внутрішньому ринку
до 50 відсотків, у тому числі частки
проданих легкових автомобілів −
до 30 відсотків, частки проданих
вантажних автомобілів −
до 40 відсотків, частки проданих
автобусів − до 80 відсотків

Рис. 13. Концептуальна модель Державної програми розвитку автомобілебудування України на період до 2025 року
Джерело: розробка автора
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Запорукою
успішного
виконання
Державної
програми
розвитку
автомобілебудування України на період до 2025 року є отримання економічного
ефекту підприємствами автомобільної промисловості внаслідок державного
стимулювання попиту на автомобілі вітчизняного виробництва. За результатами
оцінювання економічної ефективності виявлено, що за роки реалізації програми
вітчизняними автомобілебудівними підприємствами буде отримано економічний
ефект у розмірі 137,47 млн. грн.
ВИСНОВКИ
У дисертації розвинуто теоретико-методологічні та концептуальні засади
розвитку автомобільної промисловості та сформульовано рекомендації щодо
вдосконалення державного регулювання розвитком автомобілебудування на засадах
гармонізаційного підходу.
За результатами дослідження зроблено такі висновки:
1. Сформульовано теоретичні основи дослідження розвитку автомобільної
промисловості в умовах ускладнення конкурентного середовища з розширенням
наукового дискурсу щодо змісту і функціональності понять «розвиток
автомобілебудування», «конкурентоспроможність продукції автомобілебудування»,
«конкурентний потенціал підприємства автомобілебудування», «конкурентоспроможність підприємства автомобілебудування».
2. Розроблено сферичну модель розвитку автомобільної промисловості в
умовах ускладнення конкурентного середовища, яка складається з чотирьох
підрядних сфер − «зовнішнє середовище», «конкурентне ринкове середовище»,
«конкурентний потенціал» і «конкурентоспроможність продукції».
3. Систематизовано фактори розвитку автомобілебудівної галузі у вигляді
класифікації, в котрій чинники одночасно класифікуються за трьома ознаками −
«походженням», «силою впливу» та «характером (природою)».
4. Надано комплексну характеристику механізму державного регулювання
розвитком автомобілебудування в Україні за такими його елементами як «мета»,
«об’єкт», «суб’єкт», «функції», «принципи», «методи» та «критерії оцінювання».
5. Запропоновано гармонізаційний підхід до формування державної стратегії
розвитку автомобільної промисловості через розроблення моделі, яка дозволяє:
узгодити національні стратегічні імперативи, державну стратегію розвитку
автомобілебудування та стратегії розвитку автовиробників; розробити державну
стратегію розвитку автомобілебудування, максимально орієнтовану на вирішення
нагальних проблем виробників автомобілів.
6. Досліджено етапи становлення автомобілебудування України як частини
національної економіки. Визначено конкурентні позиції вітчизняних автовиробників
на національному ринку. Здійснено інтегральне оцінювання конкурентоспроможності автомобілів вітчизняного виробництва, конкурентного потенціалу та
конкурентоспроможності вітчизняних автомобілебудівних підприємств у період
2013-2018 рр. Побудовано матриці розвитку легкового автомобілебудування,
вантажного автомобілебудування та автобусобудування України.
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7. Сформовано імперативні положення та модель Стратегії розвитку
автомобілебудування України на засадах їх гармонізації з державними стратегіями
за напрямами: «кадрове забезпечення», «фінансово-інвестиційне забезпечення»,
«державно-приватне партнерство», «регламентація та сертифікація», «інновації»,
«екологізація та енергоефективність», «ринкове середовище», «управління»,
«матеріально-технічне забезпечення», «регіоналізації та кластеризація».
8. Уніфіковано передовий зарубіжний досвід державного протекціонізму
розвитку автомобільної промисловості у вигляді моделі, яка дозволяє формувати
комплекс державних заходів з урахуванням рівнів конкурентоспроможності та
етапів життєвих циклів автовиробників.
9. Здійснено SWOT-аналіз автомобілебудівної галузі України. Запропоновано
базові «максі – максі», «максі – міні», «міні – максі» та «міні – міні» стратегії та
підстратегії розвитку автомобілебудування України. Сформовано матрицю стратегій
розвитку автовиробників.
10. Реалізовано алгоритм гармонізації елементів моделі формування державної
стратегії розвитку автомобілебудування, що дозволило сформувати комплекс
заходів державного регулювання розвитком автомобільної промисловості та
стратегій розвитку автовиробників, при яких досягається значення коефіцієнту
гармонізації 0,84, яке свідчить про високий рівень гармонізації.
11. Розроблено методичний інструментарій відбору закладів вищої освіти
підприємствами автомобілебудування для співробітництва в сфері надання освітніх
послуг на засадах дуальної форми навчання. Окреслено перспективи вдосконалення
освітньо-професійних програм підготовки фахівців за спеціальностями 133
«Галузеве машинобудування», 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології» та 274 «Автомобільний транспорт» як результату співробітництва
закладів вищої освіти та підприємств автомобілебудування в процесі спільного
надання освітніх послуг за дуальною формою навчання.
12. Як альтернативи кластерних ініціатив в сфері автомобілебудування
України запропоновано два пілотних проекти зі створення Центрального
автомобільного кластеру та Західного автомобільного кластеру. На підставі
результатів інтегрального оцінювання конкурентоспроможності та експертного
критеріального оцінювання даних потенційних кластерних утворень, було прийнято
рішення про доцільність утворення Західного автомобільного кластеру. Розроблено
організаційну структуру управління Західним автомобільним кластером.
Сформовано порядок створення Західного автомобільного кластеру.
13. Розроблено та реалізовано методику типологізації регіональних ринків
автомобілів за соціально-економічними показниками. Розроблено та апробовано
матрицю регіональної конкурентоспроможності автомобілів. Побудовано
картограми типів регіональних ринків автомобілів в Україні та регіональних зон
конкурентоспроможності автомобілів вітчизняного виробництва.
14. Досліджено вітчизняний досвід державного програмування розвитку
автомобілебудування. Сформовано рекомендації зі структурного та змістовного
удосконалення державних програмних документів у сфері автомобільної
промисловості.
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15. Удосконалено концептуальні положення державного програмування
розвитку автомобілебудування в Україні через розроблення Концепції Державної
програми розвитку автомобілебудування України на період до 2025 року, яка
містить ряд структурних і змістовних удосконалень.
16. Розроблено методичний інструментарій оцінювання економічного ефекту,
отримуваного автовиробниками внаслідок державного стимулювання попиту на
автомобілі вітчизняного виробництва. Визначено, що за роки реалізації Державної
програми розвитку автомобілебудування України на період до 2025 року
вітчизняними автомобілебудівними підприємствами буде отримано економічний
ефект у розмірі 137,47 млн. грн.
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АНОТАЦІЯ
Шевченко І.Ю. Регулювання розвитку автомобілебудування на засадах
гармонізаційного підходу. − Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за
спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством. –
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харків, 2019.
Дисертація
присвячена
поглибленню
теоретико-методологічних
і
концептуальних засад розвитку автомобільної промисловості та формулюванню
рекомендацій щодо вдосконалення державного регулювання розвитком
автомобілебудування на засадах гармонізаційного підходу.
Сформовано теоретичну модель розвитку автомобілебудування в умовах
ускладнення конкурентного середовища. Комплексно охарактеризовано механізм
державного регулювання розвитком автомобілебудування та запропоновано
гармонізаційний підхід до формування державної стратегії розвитку автомобільної
промисловості. Розроблено методичне забезпечення застосування гармонізаційного
підходу до регулювання розвитком автомобілебудування. Діагностовано розвиток
легкового
автомобілебудування,
вантажного
автомобілебудування
та
автобусобудування України. Генеровано та гармонізовано Стратегію розвитку
автомобілебудування України. Розроблено Концепцію Державної програми
розвитку автомобілебудування України на період до 2025 року. Оцінено
потенційний економічний ефект від державного стимулювання попиту на автомобілі
вітчизняного виробництва.
Ключові слова: автомобілебудування, автомобілебудівне підприємство,
ринок автомобілів, автомобільний кластер, державне регулювання розвитком
автомобілебудування, державно-приватне партнерство, гармонізаційний підхід.
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АННОТАЦИЯ
Шевченко И.Ю. Регулирование развития автомобилестроения на основе
гармонизационного подхода. − Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по
специальности 08.00.03 – Экономика и управление национальным хозяйством. –
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, Харьков, 2019.
Диссертация посвящена углублению теоретико-методологических и
концептуальных основ развития автомобильной промышленности и формулировке
рекомендаций по совершенствованию государственного регулирования развития
автомобилестроения на основе гармонизационного подхода.
Сформировано теоретическую модель развития автомобилестроения в
условиях усложнения конкурентной среды. Комплексно охарактеризовано механизм
государственного регулирования развития автомобилестроения и предложено
гармонизационный подход к формированию государственной стратегии развития
автомобильной промышленности. Разработано методическое обеспечение
применения гармонизационного подхода к регулированию развития автомобилестроения. Диагностировано развитие легкового автомобилестроения, грузового
автомобилестроения и автобусостроения Украины. Сгенерировано и гармонизировано Стратегию развития автомобилестроения Украины. Разработано Концепцию
Государственной программы развития автомобилестроения Украины на период до
2025 года. Оценено потенциальный экономический эффект от государственного
стимулирования спроса на автомобили отечественного производства.
Ключевые
слова:
автомобилестроение,
автомобилестроительное
предприятие, рынок автомобилей, автомобильный кластер, государственное
регулирование развития автомобилестроения, государственно-частное партнерство,
гармонизационный подход.
ANNOTATION
Shevchenko I.Y. Regulation of the development of the automotive industry on
the principles of the harmonization approach. − Manuscript.
Dissertation for the degree of a Doctor in Economics in specialty 08.00.03 −
Economics and management of the national economy. − Kharkiv National Automobile
and Highway University, Kharkiv, 2019.
The dissertation is devoted to the deepening of the theoretical and methodological
principles of the development of the automotive industry and the formulation of
recommendations for improving the state regulation of the automotive industry development
based on the harmonization approach.
The theoretical bases of the development of the automotive industry in conditions of
the complication of the competitive environment are formulated. A spherical model of the
automotive industry development is developed. The factors of the automotive industry
development in the form of classification are systematized. The description of mechanism of
the state regulation of the automotive industry development is provided. The harmonization
approach to the formation of the state strategy for the development of the automotive industry
is proposed. The methodical support of the application of the harmonization approach to the
regulation of the development of the automotive industry is developed.
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The stages of development and the present state of the automotive industry are
investigated. The competitive positions of the domestic automobile manufacturers in the
national automobile market are determined. The integral estimation of the competitiveness of
the automobiles of the domestic production, the competitive potential and competitiveness of
the domestic automotive enterprises in the period of 2013-2018 is made. The matrices of the
development of the cars automotive industry, trucks automotive industry and buses
automotive industry of Ukraine are constructed.
The imperative provisions of the Strategy for the development of the automotive
industry in Ukraine are formed based on their harmonization with the tasks of the current state
strategies. SWOT-analysis of the Ukrainian automotive industry is carried out. The matrix of
the basic strategies and sub-strategies for the development of the automotive industry is made.
The unified model of the state regulation of the automotive industry development is formed.
The algorithm of the harmonization of elements of the model of formation of the state
strategy for the automotive industry development is realized.
The methodical tool for selection of the institutions of the higher education by the
enterprises of the automotive industry for the cooperation in the field of providing the educational
services based on the dual form of training is developed. The prospects of the perfection of the
educational professional programs of training of the specialists as a result of the cooperation
between the higher education institutions and the automotive enterprises are outlined.
The definition of “automobile cluster” is given. The alternatives of the cluster
initiatives in the domestic automotive industry are developed and the feasibility of the
creation of a West automobile cluster is substantiated. The organizational structure of
management of the West automobile cluster is developed. The order of creation of the West
automobile cluster is formed.
The essence of “regional automobile market” is determined. The methodology of
typology of the regional markets of automobiles is developed and implemented. The matrix of
the regional competitiveness of the automobiles is developed and tested.
The national experience of the state programming in the development of the
automotive industry is researched. The recommendations for the structure and substantive
improvement of the state documents in the field of the automotive industry are formed. The
Concept of the State program of the automotive industry development in Ukraine for the
period till 2025 is developed.
The methodical tool for estimating the economic effect received by the automobile
manufacturers as a result of the state stimulation of demand for the automobiles of the
domestic production is offered. It is determined that during the years of implementation of the
State program of the automotive industry development in Ukraine for the period till 2025
domestic automotive enterprises will receive an economic effect of 137.47 million UAH.
Key words: automotive industry, automotive enterprise, automobile market,
automobile cluster, state regulation of the automotive industry development, public-private
partnership, harmonization approach.
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