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PThe article deals with the analysis of the state of the manufacturing industry 
in Ukraine and justification of promising directions for its development. It is 
determined that one of the most important branches of the manufacturing 
industry is mechanical engineering, and the industries that have the poten-
tial for development in Ukraine are the manufacturing of civil aircraft and 
passenger cars. There analyzed the state of the civil aircraft manufacturing 
industry: the dynamic patterns of aircraft manufacturing in Ukraine, the capi-
tal equipment stock and its age composition, the country’s fleet of aircraft; 
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Статья посвящена анализу состояния обрабатывающей промыш-
ленности Украины и обоснованию перспективных направлений ее 
развития. Определено, что одной из важнейших отраслей обрабаты-
вающей промышленности является машиностроение, а к отраслям, 
имеющим потенциал для развития в Украине, отнесены гражданское 
самолетостроение и производство легковых автомобилей. Проана-
лизировано состояние отрасли гражданского самолетостроения: 
динамика производства самолетов в Украине, парк и возрастной со-
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Статтю присвячено аналізу стану обробної промисловості України та обґрунтуванню перспективних напрямів її розвитку. Визначено, що однією 
з найважливіших галузей обробної промисловості є машинобудування, а до галузей, що мають потенціал до розвитку в Україні, віднесено цивільне 
літакобудування та виробництво легкових автомобілів. Проаналізовано стан галузі цивільного літакобудування: динаміку виробництва літаків 
в Україні, парк і віковий склад основного обладнання, парк літаків авіакомпаній країни; розглянуто інтегральну оцінку конкурентоспроможності 
вітчизняних літаків АН-148-100А та АН-140-100, світовий експорт товарів літакобудування, структуру світового ринку кінцевої продукції та сві-
тового ринку авіації загального призначення, структуру світового ринку виробництва авіадвигунів, техніко-економічні показники фірм-виробників 
авіації загального призначення в Україні та найбільш широко представлених легких літаків українського виробництва. Розглянуто порівняльну ха-
рактеристику авіаційної промисловості України й окремих країн Європи. Розроблено стратегічну матриця SWOT-аналізу авіаційної промисловості 
України. Обґрунтовано, що пріоритетними напрямками у розвитку вітчизняної авіаційної промисловості є виробництво малих літаків загального 
призначення та виробництво авіаційних компонент (авіаційних двигунів та ін.). Проаналізовано стан галузі виробництва легкових автомобілів: мо-
делі легкових автомобілів вітчизняного виробництва, динаміку їх виробництва в країні, сегменти ринку, в яких представлено продукцію автомобі-
лебудівної галузі України та її конкурентне середовище, розглянуто інтегральну оцінку технічного рівня вітчизняних автомобілів ZAZ Lanos T-150 та 
ZAZ Lanos T-100 щодо аналогічної продукції провідних фірм виробників у сегменті «С»-класу, розподіл України та деяких країн Європи у світовому рей-
тингу кількості автомобілів на 1000 осіб, динаміку світового виробництва легкових автомобілів, ТОП-10 країн виробників легкових автомобілів /  
країн найбільших експортерів легкових автомобілів / найбільших виробників легкових автомобілів / світових виробників автокомпонент / країн 
за обсягом продажу легкових електромобілів. Побудовано стратегічну матрицю SWOT-аналізу автомобільної промисловості України за випуском 
легкових автомобілів. Обґрунтовано, що перспективними напрямами у розвитку вітчизняної автомобільної промисловості за випуском легкових 
автомобілів можуть бути вузлова збірка електромобілів за ланцюжком: SKD (крупновузлова збірка) → МKD (середньовузлова збірка) та випуск 
компонент для легкових автомобілів провідних компаній-виробників у світі.
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there considered an integrated assessment of the competitiveness of domes-
tic airplanes AN-148-100A and AN-140-100, the global aircraft exports, the 
structure of the global market for the final products and the global market for 
general aviation, the structure of the global market for aircraft engines, tech-
nical and economic indicators of national manufacturers of aircraft for gen-
eral aviation and of most widely represented light Ukrainian-made airplanes. 
The comparative analysis of the aircraft manufacturing industry in Ukraine 
and individual countries is carried out. A strategic matrix of SWOT analysis of 
the aircraft manufacturing industry in Ukraine is developed. It is proved that 
the priority directions in the development of the domestic aircraft manufac-
turing industry are the production of small general-purpose airplanes as well 
as of aircraft components (aircraft engines, etc.). There analyzed the state 
of passenger car manufacturing: models of domestic-made passenger cars, 
the dynamic patterns of their production in the country, market segments 
in which Ukrainian automotive products are represented and the competi-
tive environment, an integrated assessment of the technical level of domestic 
cars ZAZ Lanos T-150 and ZAZ Lanos T 100 in comparison to similar products 
from leading manufacturers in the C-Segment, positions of Ukraine and some 
European countries in the world ranking in terms of the number of passenger 
cars per 1,000 inhabitants, the dynamic patterns of the global passenger car 
manufacturing, the top 10 countries – car manufacturers / the largest pas-
senger car exporters / the largest passenger car manufactures / global manu-
facturers of automotive components / countries leading in terms of sales of 
electric cars. A strategic matrix of SWOT analysis of the automotive industry 
in Ukraine in terms of passenger car manufacturing is built. It is justified that 
promising areas in the development of the domestic automotive industry in 
the context of passenger car manufacturing are the component assembly 
of electric vehicles in chain order: SKD (semi knock down assembly) → MKD 
(medium knock down assembly) and production of components for passen-
ger cars of global leading manufacturing companies.
Keywords: manufacturing industry, mechanical engineering, aircraft manu-
facturing, aircraft manufacturing industry, aircraft engines, aircraft compo-
nents, passenger car manufacturing, electric cars, semi knock down assembly 
(SKD), medium knock down assembly (MKD), automotive components, prior-
ity areas.
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став основного оборудования, парк самолетов авиакомпаний стра-
ны; рассмотрена интегральная оценка конкурентоспособности от-
ечественных самолетов АН-148-100А и АН-140-100, мировой экспорт 
товаров самолетостроения, структура мирового рынка конечной 
продукции и мирового рынка авиации общего назначения, структу-
ра мирового рынка авиадвигателей, технико-экономические пока-
затели фирм-производителей авиации общего назначения в стране 
и наиболее широко представленных легких самолетов украинского 
производства. Рассмотрена сравнительная характеристика авиаци-
онной промышленности Украины и отдельных стран. Разработана 
стратегическая матрица SWOT-анализа авиационной промышлен-
ности Украины. Обосновано, что приоритетными направлениями 
в  развитии отечественной авиационной промышленности является 
производство малых самолетов общего назначения и производство 
авиационных компонент (авиационных двигателей и пр.). Проанали-
зировано состояние отрасли производства легковых автомобилей: 
модели легковых автомобилей отечественного производства, ди-
намика их производства в стране, сегменты рынка, в которых пред-
ставлена продукция автомобилестроительной отрасли Украины и ее 
конкурентная среда, рассмотрена интегральная оценка технического 
уровня отечественных автомобилей ZAZ Lanos T-150 и ZAZ Lanos T-100 
по отношению к аналогичной продукции ведущих фирм производите-
лей в сегменте «С»-класса, распределение Украины и некоторых стран 
Европы в мировом рейтинге количества автомобилей на 1000 чело-
век, динамика мирового производства легковых автомобилей, ТОП-10 
стран производителей легковых автомобилей / стран крупнейших 
экспортеров легковых автомобилей / крупнейших производителей 
легковых автомобилей / мировых производителей автокомпонент / 
стран по объему продаж легковых электромобилей. Построена стра-
тегическая матрица SWOT-анализа автомобильной промышленности 
Украины по выпуску легковых автомобилей. Обосновано, что перспек-
тивными направлениями в развитии отечественной автомобильной 
промышленности по выпуску легковых автомобилей являются узло-
вая сборка электромобилей по цепочке: SKD (крупноузловая сборка) → 
МKD (среднеузловая сборка) и выпуск компонент для легковых авто-
мобилей ведущих компаний-производителей в мире.
Ключевые слова: обрабатывающая промышленность, машинострое-
ние, самолетостроение, авиационная промышленность, авиадвига-
тели, авиационные компоненты, производство легковых автомо-
билей, электромобили, крупноузловая сборка, среднеузловая сборка, 
автомобильные компоненты, приоритетные направления.
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Структура промисловості визначає рівень соціально-
економічного розвитку будь-якої країни світу. На думку ці-
лого ряду науковців і практиків [1–10], обробна промисло-
вість є одним із провідних секторів промисловості еконо-
міки загалом. Своєю чергою, рівень розвитку та динаміка 
високотехнологічних видів економічної діяльності (ВЕД) 
обробної промисловості, які ґрунтуються на новітніх тех-
нологіях, дозволяють країнам світу бути лідерами в еконо-
мічному розвитку і забезпечують високий рівень життя їх 
населення.

Необхідно константувати, що за динамікою обсягу 
експорту продукції обробної промисловості Україна по-
ступається більшості провідних країн світу: цей показник 
в Україні у середньому на 31,7 % менший, ніж середнє зна-
чення за такими країнами, як Бельгія, Австрія, Німеччина, 
Нідерланди, Корея, Італія, Франція, Японія, США та Китай. 
Окрім того, Україна значно поступається провідним кра-
їнам світу за питомою вагою продукції обробної промис-
ловості в експорті країни, питомою вагою валової доданої 
вартості обробної промисловості в економіці та несуттє-
во – за питомою вагою в структурі ємності внутрішнього 
ринку [10].

Також на сьогодні Україна суттєво відстає у впрова-
дженні прогресивних технологічних укладів в економіку 
країни: питома вага VI технологічного укладу в Україні 
становить тільки 0,1 % при 5 % у США. V технологічний 
уклад в економіці України складає 4 % при 10 % в Росії та 
6 % у США [9]. В цих умовах постає проблема подолання 
структурних деформацій у промисловості країни на осно-
ві її інноваційно-технологічної модернізації, що потребує 
ґрунтовного аналізу стану обробної промисловості Украї-
ни і визначення перспективних напрямів її розвитку.

Різним аспектам проблеми розвитку обробної про-
мисловості в Україні присвячено роботи цілого ряду нау-
ковців: Булєєва І., Гейця В., Іщук С., Кіндзерського Ю., Раде-
ке Й., Созанського Л., Якубовського М. та ін. [1–13]. Проте 
питання вибору й обґрунтування перспективних напрямів 
розвитку обробної промисловості України залишається не-
достатньо розробленим і потребує подальших досліджень.

Мета статті полягає в аналізі стану обробної про-
мисловості України та обґрунтуванні перспективних на-
прямів її розвитку. 

Промисловий сектор відіграє ключову роль в еко-
номіці України. Добувна, харчова промисловість і маши-
нобудування є домінуючими галузями промисловості, су-
марний внесок яких до загальної валової доданої вартості  
у промисловості складає майже 60 %. 

Однією з найважливіших галузей обробної промис-
ловості є машинобудування. У ринковій економіці маши-
нобудівна галузь традиційно відбиває соціально орієнтова-
ний і інфраструктурний відтінок, оскільки з урахуванням 
досягнень технічного прогресу може регулювати конку-
рентні умови для багатьох інших галузей промисловості.

Як зазначається в роботі [12], сьогодні в розвинених 
країнах і тих, що розвиваються (зокрема в Китаї), частка 
машинобудування в структурі обробної промисловості 
складає 30–50 %. В останні десятиліття саме ця галузь є 
«локомотивом» економічного зростання, і від неї залежить 
технічний стан інших сфер економіки, а отже, і їх конку-
рентоспроможність. 

Машинобудуванню належить важлива роль у при-
скоренні науково-технічного прогресу та підвищенні капі-
талізації економіки. Ця галузь, забезпечуючи засобами ви-
робництва інші галузі економіки, тим самим сприяє онов-
ленню основних фондів і накопиченню капіталу [13].

У розвинених країнах машинобудування базу-
ється на високому рівні науково-дослідних і дослідно-
конструкторських розробок (НДДКР), високій кваліфікації 
робочої сили і орієнтоване в основному на випуск технічно 
складної і високоякісної продукції. 

Необхідно зазначити, що машинобудівна галузь 
була відносно добре розвиненою в Україні, проте сьогод-
ні у структурі національної економіки вона є найбільш де-
формованою та потребує модернізації.

Оскільки машинобудування є багатогалузевим, не-
обхідно дослідити ті з них, які одержали в свій час най-
більший розвиток в Україні і мають певні можливості для 
розвитку.

Виходячи з попереднього аналізу існуючих стратегій 
і програм розвитку, як України в цілому, так і провідних 
секторів економіки, а також досліджень експертів з цієї 
проблематики, до таких галузей можна віднести цивільне 
літакобудування та виробництво легкових автомобілів. 
Дослідимо стан і тенденції розвитку цих двох галузей ма-
шинобудування та можливі напрями їх розвитку.

Літакобудування. Україна належить до 9 країн світу, 
які володіють циклом створення цивільних літаків. Галузь 
нараховує понад 60 підприємств, які задіяні у виготовленні 
компонент, вузлів і готових літаків (рис. 1).

Головним розробником цивільних літаків є «ОКБ ім. 
Антонова», яке спроектувало більше 100 типів цивільних, 
транспортних і спеціалізованих літаків.

Основними виробниками кінцевої продукції галузі 
цивільних літаків є два підприємства: ДП «Антонов» та 
Харківське державне авіаційне виробниче підприємство 
(ХДАВП).

На жаль, за часи України як самостійної держави га-
лузь значно втратила свій потенціал, про що, в першу чер-
гу, свідчить динаміка виробництва літаків у країні в 1992–
2017 рр. (рис. 2).

Як видно з рис. 2, Україна з виробництва 55 літа-
ків у 1992 р. зійшла до відсутності випуску літаків зовсім 
у 2016–2017 рр., та й протягом усіх попередніх років випуск 
літаків складав 1–7 одиниць у рік.

Треба зазначити, що за останні 10 років галузь сут-
тєво втратила і чисельність працюючих, більш ніж на 50 %. 
А віковий склад обладнання на підприємствах авіаційної 
галузі є застарілим. Так, наприклад, на ХДАВП 82,4 % усьо-
го обладнання має вік понад 20 років і 16,1 % – від 10 до 
20 років (табл. 1).

На думку багатьох українських експертів, галузь вже 
не спроможна серійно виготовляти цивільні літаки.

Оцінка конкурентоспроможності цивільних літа-
ків з позиції споживчих цінностей споживачів, експлуа-
тантів і суб’єктів інфраструктури (рис. 3) засвідчила, що 
деякі з- моделей вітчизняних цивільних літаків у площи-
ні «якість–ціна» є конкурентоспроможними порівняно 
з  пропозицією провідних літакобудівних компаній світу.

Результати інтегральної оцінки конкурентоспромож-
ності (ІК) вітчизняного літака АН-148-100А виробництва 
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ДП «Антонов» щодо аналогічних цивільних літаків провід-
них компаній світу подано на рис. 4.

Як видно з рис. 4, за інтегральним показником кон-
курентоспроможності вітчизняний цивільний літак АН-
148-100А випереджає аналогічні літаки провідних компа-
ній світу.

Результати інтегральної оцінки конкурентоспро-
можності вітчизняного літака АН-140-100 виробництва 
ХДАВП щодо аналогічних цивільних літаків провідних 
компаній світу подано на рис. 5.

Як видно з рис. 5, за інтегральним показником конку-
рентоспроможності вітчизняний цивільний літак АН-140-
100 поступається більшості аналогічних літаків провідних 
компаній світу.

60

1992
2000

2001
2002

2003
2004
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2006

2007
2008

2009
2010
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2014

2015
2016

2017

Виробництво, од.

Рік

50

55

1 1 1
4 45 5

2 2 223 4
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0 0 0
4
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30
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 0

рис. 2. Динаміка виробництва літаків в Україні в 1992–2017 рр. [16; 17]

Таблиця 1 

Парк і віковий склад основного обладнання Харківського державного авіаційного виробничого підприємства [18]

Тип обладнання Кількість одиниць
Віковий склад, %

до 5 років 5–10 років 10–20 років більше 20 років

металоріжуче,

у т. ч. з чпу

1564

189

1,1

0,0

0,1

0,0

13,4

28,6

85,4

71,4

ковальсько-пресове 448 1,3 0,5 9,6 88,6

ливарне 36 0,0 0,0 19,4 80,6

усього 2956 1,3 0,2 16,1 82,4

Вартість 
пасажиро-
кілометра

Безпека

Крейсерська 
швидкість

Комфорт

Необхідна 
довжина 

злітної смуги
Безпека

Максимальна 
пасажиро-
місткість

Максимальна 
злітна маса

Питома 
вартість
на одне 

пасажиро-
місце

Безпека

Паливна 
ефективність

I
Споживач

II
Експлуатант

III
Суб’єкт  інфраструктури

рис. 3. Схема оцінки конкурентоспроможності цивільної авіаційної техніки [19]

Аналіз ринку літаків України свідчить, що 85,6 % пар-
ку літаків вітчизняних авіакомпаній взяті у лізинг (табл. 2).

Таким чином, як видно з табл. 7, вітчизняні компанії 
майже не замовляють національним виробникам їх літаки.

Обсяги світового експорту літальних апаратів 
у 2017 р. становив 117511,0 млн дол., що становить 98,5 % 
до 2013 р. Водночас за період, що аналізується, збільши-
лися обсяги експорту частин літальних апаратів – 126,9 % 
(табл. 3).

У 2016 р., порівняно з 2013 р., співвідношення екс-
порту частин літальних апаратів і самих літальних апаратів 
збільшилася з 56,3 % до 72,4 % або на 16,1 %.

У структурі кінцевої продукції світової авіаційної 
промисловості у 2016 р. регіональні літаки, до яких відно-
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1 АН-148-100А

Ранг Літак

0,1

0,77693

0,58609

0,55851

0,5464

0,53449

0,43522

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 IK

2 Dash-8-400

3 SSJ-95

4 CRJ-700

5 EMB-170

6 ATP 72-500

рис. 4. інтегральна оцінка конкурентоспроможності вітчизняного літака Ан-148-100А  
щодо літаків провідних компаній світу [19]

1 ИЛ-114-100

2 АТР-42-500

3 Saab 2000

4 Dash-8-300B

5 F-50

6 EMB-145

7 CRJ 200

8 Fiat Chrysler

9 АН-140-100

Ранг Літак

0,1

0,72198

0,69204

0,61151

0,55687

0,54824

0,53173

0,51959

0,46934

0,45094

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 IK

рис. 5. інтегральна оцінка конкурентоспроможності вітчизняного літака Ан-140-100  
щодо літаків провідних компаній світу [19]

Таблиця 2

Характеристика парку літаків авіакомпаній України 
станом на 2017 р. [17]

назва 
авіакомпанії 

Кількість 
літаків, од.

У тому числі 
у лізингу

Середній 
вік, років

1 2 3 4

мау 41 40 12,4

урга 14 8 29,6

роза вітрів 11 11 15,7

ХорС 10 10 17,0

yanair 7 7 25,4

мотор Січ 6 – 35,2

дарт 6 6 24,3

Буковина 5 5 23,2

Браво Airways 5 5 27,0

1 2 3 4

україна 3 – 10,6

Um Air 2 2 28,0

Anda Air 2 2 27,0

дніпроавіа 2 2 17,0

Atlasjet украина 2 2 16,5

азур ейр  
україна 2 2 16,5

усього 118 101 21,7

Закінчення табл. 2
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ситься продукція виробників з України, займала 6,9 %, що 
значно поступається магістральним літакам – 68,6 % і авіа-
ції загального призначення – 20,3 % (рис. 6).

6,90 %

20,30 %

97,0

68,60 %
1

2

3

4,20 %

4

рис. 6. Структура світового ринку кінцевої продукції:  
1 – магістральні літаки; 2 – регіональні літаки; 3 – авіація загального 

призначення (АЗП); 4 – гелікоптери [21]

Своєю чергою, структура світового ринку авіації за-
гального призначення розподілилася таким чином: бізнес-
джети – 91,4 %, турбогвинтові літаки – 2,0 %, поршневі лі-
таки – 6,6 % (рис. 7).

Якщо порівняти авіаційну промисловість України 
з окремими провідними країнами Європи (Німеччиною та 

Великобританією), то видно, що вітчизняна галузь значно 
поступається їм як за масштабом виробництва, так і за по-
казником експорту (табл. 4).

2,00 %

91,40 %
1

3

6,60 %

19,7

2

рис. 7. Структура світового ринку авіації загального 
призначення:  

1 – бізнес-джети; 2 – турбогвинтові; 3 – поршневі [21]

Вітчизняні виробники цивільних літаків не можуть 
конкурувати з провідними компаніями Європи за питомою 
вагою ринку, спроможністю до інвестування в розвиток 
виробництва і витрат на наукові розробки.

Таблиця 3 

Обсяги світового експорту товарів літакобудування у 2013–2017 рр. [20]

назва товару
Обсяг експорту, млн дол.

2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р.

літаки, гелікоптери, космічні  
апарати 119294,8 126588,2 126796,9 123302,6 117511,0

частини літальних апаратів 67104,0 82439,8 82728,8 86251,8 85122,5

пускові механізми літаків 1844,3 1818,0 2135,1 1583,5 1587,4

парашути та параплани,  
їх частини 281,7 280,0 315,1 323,8 335,2

повітряні кулі та дирижаблі 50,8 47,9 54,1 62,8 44,4

усього 188575,6 211173,9 212030,0 211524,5 204556,1

Таблиця 4 

Порівняльна характеристика авіаційної промисловості України й окремих країн Європи у 2014 р. [22]

Показники Одиниця 
виміру

Країна 

німеччина Великобританія Україна

обсяг виробництва од. 326 308 5

частка у ввп країни % 1,37 1,59 0,006

експорт млн дол. 27373 18400 253

імпорт млн дол 25530 16200 87

прибуток млн дол 2598 2371 1,5

дохід найбільшої компанії млн дол 21200 30503 47 

витрати на наукові розробки млн дол 4284 4112 50

кількість патентів од. 110 94 12

Зайнятість у галузі літакобуду-
вання осіб 93490 124230 72143
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Єдиний показник за яким вітчизняна авіаційна про-
мисловість менш суттєво відстає від провідних країн Єв-
ропи – це чисельність зайнятих, що також не є добрим, 
оскільки свідчить за наявних обсягах виробництва про 
низьку продуктивність праці.

Аналіз світового ринку виробництва авіадвигунів у 
2012 р. свідчить, що Україна входить у коло лідерів (Мотор 
Січ) з питомою часткою ринку в 11,0 % (рис. 8).

1

2
3

4

5

6 7

4,00 %
3,00 %

10,00 %

11,00 %

14,00 %

17,00 %

41,00 %

рис. 8. Структура світового ринку виробництва  
авіадвигунів у 2012 р.:  

1 – Turbomeca (Франція); 2 – Pratt & Whitney (Канада); 3 – Rolls-Royce 
(Великобританія); 4 – Мотор Січ (Україна); 5 – General Electric (США); 

6 – Honeywell (США); 7 – інші  [23]

Необхідно зазначити, що в Україні існує також пев-
на кількість фірм-виробників авіації загального призна-
чення, які є конкурентоспроможними на світовому ринку. 
В  табл. 5 наведено 5 з найбільших таких виробників.

Як видно з табл. 10, найбільші фірми-виробники авіа-
ції загального призначення виготовляють 183–220 літаків 
у рік, зайнято на цих підприємствах 307–338 працівників, із 
яких 37–46 розробників. Основні ринки збуту вітчизняної 
продукції – ринки дальнього зарубіжжя – від 20 % до 65  % 
та СНД – від 20 % до 70 % у різних фірм-виробників.

Серед вітчизняних виробників легких літаків 
найбільш конкурентоспроможною є продукція фірм 
«Лілієнталь»(м. Харків) і «Аеропакт» (м. Київ) (табл. 6).

Проведений аналіз переваг і недоліків, загроз і мож-
ливостей вітчизняної авіаційної промисловості дає змогу 
побудувати таку матрицю SWOT-аналізу (табл. 7).

Виходячи з наведеного вище аналізу можна зробити 
висновок, що пріоритетними напрямками у розвитку ві-
тчизняної авіаційної промисловості можуть бути:

виробництво малих літаків загального призна- 
чення;
виробництво авіаційних компонент (авіаційних  
двигунів та ін.).

Виробництво легкових автомобілів. На сьо-
годні до автомобільної промисловості України з випус-
ку легкових автомобілів належать чотири підприємства: 
ЗАТ «ЗАЗ», корпорація «Богдан», ЗАТ «Єврокар» і ТОВ 
«КрАСЗ», які здійснюють крупновузлове (SKD) або серед-
ньовузлове (MKD) збирання у більшості своїй закордонних 
марок автомобілів (табл. 8).

До 2008 р. виробництво легкових автомобілів 
в Україні різко зростало – у 4,1 разу порівняно з 2003 р., 
але у 2009 р. скоротилося більш як у 6 разів, і починаючи 
з 2015 р. галузь майже припинила своє існуванні – 5,7 тис. 
автомобілів порівняно з 402 тис. у 2008 р. (рис. 9).

Згідно з класифікацією, яка подана у табл. 9, основні 
моделі легкових автомобілів українського виробництва відно-
сяться до таких сегментів ринку (класів автомобілів) (табл. 10).

Таблиця 5

Техніко-економічні показники фірм-виробників авіації загального призначення в Україні [18]

Тип обладнання Одиниця 
виміру 

Компанії-виробники 

«Лілієнталь»
(м. Харків)

«Аеропракт»
(м. Київ)

«Аерос»
(м. Київ)

ОКБ «АЗП»
(м. Київ)

OWC 
(м. Херсон)

обсяг виробництва од. / рік 40–70 40–50 23–35 30–40 20–25

кількість працівників, 
усього осіб 70–75 80–85 52–60 60–68 45–50

у тому числі:

основних робітників  осіб 40–45 43–50 30–34 37–40 29–32

розробників  осіб 8–10 11–12 6–7 7–10 5–7

частка ринку україни % 39,0 18,0 12,0 17,0 5,0

Структура збуту

україна  % 10 5 12 39 20

Снд  % 70 30 29 23 20

 дальнє зарубіжжя  % 20 65 59 38 60

переважний сегмент 
ринку – сільськогосподар-

ське патрулювання

підготовка 
пілотів, па-

трулювання
спорт 

багатоцільове 
використання, 

спорт

підготовка 
пілотів, патру-

лювання

рентабельність продукції % 6,7 9,6 8,4 6,1 7,4
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Таблиця 6 

Техніко-економічні показники та конкурентоспроможність найбільш широко представлених  
легких літаків українського виробництва [18]

Показники 
Модель літака (виробник)

Х-32 «СХ»
(«Лілієнталь»)

А-22 «СХ» 
(«Аеропакт»)

Стелс
(«Аерос»)

Т-2М 
(ОКБ «АЗП»)

СТ-180
(«OWC»)

кількість місць 2 1 1 2 2

витрати палива, л/год 12,1 12,0 12,0 15,0–20,0 9,75

дальність польоту, км 330 200 300 300 1040

максимальна швидкість, 
км/год 120 150 85 130 250

максимальна висота  
польоту, м 4000 3900 3500 3000 3200

експлуатаційні витрати 
на 100 км польоту, грн 250 300 354 400 290

ціна, тис. грн 320 200 232 160 380

рейтинг конкуренто-
спроможності продукції 1 2 5 3 4

Загальна ємність ринку 250 130 100 70 100

Таблиця 7

Стратегічна матриця SWOT-аналізу авіаційної промисловості України

Сильні сторони Слабкі сторони

оптимальне співвідношення «ціна – якість» на літаки 
Значний досвід у літакобудуванні 
наявність наукової і навчальної бази для підготовки фахівців 
наявність повного циклу в літакобудуванні 
конкурентоспроможність виробництва авіаційних   
компонент і літаків загального призначення

важкий фінансовий стан підприємств галузі 
незначний рівень використання виробничого потенціалу  
підприємств 
високий ступінь зносу основних фондів 
практично відсутній попит на продукцію на внутрішньому  
ринку
Старіння кваліфікованих кадрів і втрата спадкоємності   
поколінь

Можливості Загрози

Зацікавленість у країн, які не мають власного виробництва  
цивільних літаків, у створенні спільних підприємств
розробка і реалізація державної цільової програми з лізинго- 
вої підтримки вітчизняної авіаційної промисловості

гостра конкуренція на світовому ринку регіональних літаків 
відсутність належної підтримки з боку держави 
відсутність сертифікатів за міжнародними нормами 

Таблиця 8 

Моделі легкових автомобілів, які вироблялись в Україні у 2010 р. [24; 25]

Підприємство Категорія збірки Модель

Зат «ЗаЗ» SKD, mKD ЗаЗ ланос, ЗаЗ Сенс, Daewoolanos, DaewooSens, ваЗ, Chevrolet, KIA, 
Chance, Славута

корпорація «Богдан» SKD, mKD ваЗ, Hyundai (Santa Fe, matrix, Accent, Tucson, Sonata, Elantra)

Зат «Єврокар» SKD, mKD Skoda (Oktavia, Fabia,Superb, Room, yeti)

тов «краСЗ» SKD Gelly, Ssang yong (Rexton, Kyron, Actyon, Korrando)
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рис. 9. Динаміка виробництва легкових автомобілів в Україні у 2003–2018 рр. [26]

Таблиця 9

Базові характеристики для позиціонування автомобільної продукції [24]

Базові характеристики 
позиціонування Клас автомобіля Можливий зміст характеристики

1. особливі властивості  
товару

клас «а» автомобіль для міста

клас «в» компактний автомобіль

клас «С» автомобіль «золота середина»

клас «D» автомобіль «золота середина»

клас «е» представницький автомобіль

2. вигоди від використання 
цих властивостей

клас «а» пробки у місті не проблема; швидке пересування у місті; легкість керуван-
ня малими габаритами

клас «в» Специфічне співвідношення габаритів автомобіля та місткості

клас «С» універсальність

клас «D» універсальність, що тяжіє до більш престижного класу

клас «е» престиж

3. групи споживачів (клієнтів) 
товару

клас «а» жінки-початківці як водії, малі сім’ї

клас «в» Широка цільова аудиторія у доступному ціновому сегменті (переважно 
молодь)

клас «С» Широка цільова аудиторія у більш високому ціновому сегменті

клас «D» Споживачі габаритних автомобілів

клас «е» Споживачі з високим соціальним статусом

4. протипоставлення іншим 
товарам – малі і середні класи протиставляють один одному (клас «а» класу «в»; 

клас «С» класу «D»), а середні «С» і «D» – більш престижному класу «е») 

Таблиця 10

Сегменти ринку, в яких представлена продукція автомобілебудівної галузі України та її конкурентне середовище [24]

Модель автомобіля Клас автомобіля 
(сегмент ринку)

Об’єм двигуна автомобіля 
(підсегмент ринку) Тип кузова Кількість представників  

у класі*

ZAZ lanos T-150 «С» 1500 – 1600 см3 Седан 19

ZAZ lanos T-100 «С» 1500 – 1600 см3 Хетчбек 24

ZAZ Slavuta «в» 1300 – 1400 см3 Хетчбек 19

* – представлена з урахуванням наведених обмежень у комплектації
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Інтегральна оцінка технічного рівня автомобільної 
продукції за показниками, які наведено на рис. 10, засвід-

чує, що українські легкові автомобілі поступаються анало-
гічній продукції усіх основних світових фірм-виробників.

Максимальна 
швидкість 

ДинамічністьКомпонента

Показник

Розгін до 
100 км/год

Середні витрати 
пального 
на 100 км 
пробігу

Економічність

Запас потужності

Безпека

Площа автомобіля

Повна маса 
автомобіля

Корисний об’єм 
автомобіля 

(на 1 пасажира)

Комфортність

Об’єм багажного 
відділення

Оцінка технічного рівня автомобільної продукції

рис. 10. компонентний склад технічного рівня автомобільної продукції [24]

Результати інтегральної оцінки технічного рівня ві-
тчизняного легкового автомобіля ZAZ Lanos T-150 у сегменті 

«С»-класу (кузов седан) щодо аналогічних марок автомобілів 
провідних світових фірм-виробників подано на рис. 11.

1 Toyota Corolla

2 Renault Mégane

3 Hyundai Elantra

4 Mitsubishi Lancer

5 Ford Focus

6 Kia Cerato 

7 Suzuki SX4

8 Opel Astra 

9 Volkswagen Jetta 

10 Nissan Tiida

16 Lada 21104

17 Geely CK-2

18 Lada Kalina

19 ZAZ Lanos T150

Ранг Модель
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0,7870

0,7999

0,8227

0,8488

0,8542
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рис. 11. інтегральна оцінка технічного рівня вітчизняного легкового автомобіля ZAZ Lanos T-150 щодо аналогічної продукції 
провідних фірм виробників у сегменті «С»-класу (кузов седан) [24]

Як видно з рис. 11, за інтегральним показником тех-
нічного рівня вітчизняний легковий автомобіль ZAZ Lanos 
T150 поступається аналогічним маркам автомобілів про-
відних світових фірм-виробників.

Результати інтегральної оцінки технічного рівня ві-
тчизняного легкового автомобіля ZAZ Lanos T100 у сег-
менті «С»-класу (кузов хетчбек) щодо аналогічних марок 
автомобілів провідних світових фірм-виробників подано 
на рис. 12.

Як видно з рис. 12, за інтегральним показником 
технічного рівня вітчизняний легковий автомобіль ZAZ 
Lanos T-100 поступається провідним світовим фірмам-
виробникам.

Треба зазначити, що внутрішній ринок споживан-
ня легкових автомобілів в Україні є ненасиченим, про що 
свідчить кількість автомобілів, яка припадає на 1000 осіб 
(рис.  13).
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З рис. 13 видно, що Україна поступається 70 країнам 
світу за кількістю автомобілів на 1000 осіб. Причиною цьо-
го є низька купівельна спроможність населення, про що 
свідчать дані по модельній реалізації нових легкових авто-
мобілів на внутрішньому ринку України (рис. 14).

1 Peugeot 308

2 Hyundai 30

3 Kia Cell

4 Toyota Auris

5 Skoda Octavia

6 Renault Mégane 

7 Ford Focus

8 Opel Astra 

9 Citroen C4 

10 Mazda 3

20 Lada 21124

22 Geely МK-2

23 Lada Kalina (1119)

19 ZAZ Lanos T100

Ранг Модель
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рис. 12. інтегральна оцінка технічного рівня вітчизняного легкового автомобіля ZAZ Lanos T-100 щодо аналогічної продукції 
провідних фірм виробників у сегменті «С»-класу (кузов хетчбек) [24]
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рис. 13. розподіл України та деяких країн Європи у світовому рейтингу кількості автомобілів на 1000 осіб у 2014 р. [24]

Усього на внутрішньому ринку України в 2017 р. було 
реалізовано нових легкових автомобілів – 80271  оди-
ниць. Крім того, в цьому ж році в країну було імпортова-
но та реалізовано вживаних легкових автомобілів 59026 
одиниць.



40 Проблеми економіки № 1 (39), 2019

економіка та управління національним господарством

На світовому ринку у 2016 р. було реалізовано 
69,46 млн одиниць легкових автомобілів, що на 153,0 % 
більше, ніж у 2005 р. (рис. 15).

Основними країнами-виробниками легкових ав-
томобілів є: Китай – 24421 тис. од. (35,2 % усього світо-
вого ринку); Японія – 7874 тис. од. (11,3 %), Німеччина – 
5747  тис. од. (8,3 %) (рис. 16).

Найбільшими країнами-експортерами легкових ав-
томобілів є такі: Німеччина – 153,16 млрд дол., Японія – 
86,05 млрд дол. і США – 55,34 млрд дол. (рис. 17).

Серед провідних виробників легкових автомобілів 
у  світі є такі: Volkswagen (Німеччина) – 10,102 млн од., 
Toyota (Японія) – 9,947 млн од. і Renault-Nissan (Франція – 
Японія) – 8,513 млн од. (рис. 18).

Як видно з рис. 18, обсяг випуску легкових автомо-
білів українських виробників не йде ні в яке порівняння 
з  провідними компаніями світу.
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рис. 14. продаж легкових автомобілів на внутрішньому ринку України  у 2017 р. [27]
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рис. 15. Динаміка світового виробництва легкових автомобілів у 2005–2016 рр. [28]

Серед тенденцій, які спостерігаються на світовому 
ринку легкових автомобілів, можна зазначити зростання 
кооперації між світовими автомобільними концернами 
(табл. 11).

На рис. 19 наведено ТОП-10 найбільших світових ви-
робників автокомпонент.

Другою важливою тенденцією, яка одержала при-
скорений розвиток на ринку легкових автомобілів, – це 
зростання кількості електромобілів і плагін-гібрідів, чи-
сельність яких перевищила 3 млн од.

Основними країнами за обсягом продажу легкових 
електромобілів є такі: Норвегія – 32,7 % від загальної кількос-
ті, Ісландія – 9,0 %, Швеція – 4,3 %, Бельгія – 2,3 % (рис.  20).

Проведений вище аналіз переваг і недоліків, загроз 
і можливостей вітчизняної автомобільної промисловості 
по випуску легкових автомобілів дає змогу побудувати таку 
матрицю SWOT-аналізу (табл. 12).
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рис. 16. Топ-10 країн-виробників легкових автомобілів у 2016 р. [28]
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рис. 17. Топ-10 країн – найбільших експортерів легкових автомобілів у 2015 р. [28]

Виходячи з наведеного вище аналізу можна зробити 
висновок, що пріоритетними напрямами у розвитку ві-
тчизняної автомобільної промисловості за випуском лег-
кових автомобілів можуть бути:

вузлова збірка електромобілів в країні за ланцюж- 
ком: SKD (крупновузлова збірка) →  МKD (серед-
ньовузлова збірка);
випуск компонент для легкових автомобілів про- 
відних компаній-виробників у світі.

Таким чином, проведене дослідження дозволило об-
ґрунтувати такі висновки:

1. Обробна промисловість є одним з провідних сек-
торів промисловості економіки загалом, проте за 

показниками експорту продукції обробної про-
мисловості, питомою вагою продукції обробної 
промисловості в експорті країни, питомою вагою 
валової доданої вартості обробної промисловості 
в економіці та питомою вагою в структурі ємності 
внутрішнього ринку Україна поступається біль-
шості провідних країн світу. 

2. Однією з найважливіших галузей обробної про-
мисловості є машинобудування. У розвинених 
країнах машинобудування базується на високому 
рівні НДДКР, високій кваліфікації робочої сили 
і орієнтоване в основному на випуск технічно 
складної і високоякісної продукції. Водночас на 
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рис. 18. Топ-10 найбільших виробників легкових автомобілів у 2016 р. [28]

Таблиця 11 

Кооперація світових автомобільних концернів [29]

Виробники 
автомобілів Компоненти по кооперації Виробники компонент 

BmW

двигуни та трансмісія PSA

Спільні закупки Daimler

Спільна платформа Toyota

Daimler

Спільна платформа, двигун і трансмісія Renault

Спільна платформа, двигун і трансмісія Nissan

Спільні закупки BmW

Система паливних елементів Ford

Система паливних елементів Nissan

електродвигун і трансмісія Tesla

Ford
двигун і трансмісія Gm

двигун і трансмісія Suzuki

Nissan

Спільна платформа, двигун і трансмісія Daimler

двигун і трансмісія Suzuki

Система паливних елементів Daimler

Система паливних елементів Ford

Toyota

двигун і трансмісія FAW Car

електродвигун і трансмісія Tesla

Спільна платформа дослідження в галузі батарей BmW

розробка телематики Ford

сьогодні Україна суттєво відстає у впровадженні 
прогресивних технологічних укладів в економіку 
країни та новітніх технологій у машинобудуванні 
зокрема. В рамках подолання структурних дефор-
мацій у промисловості на основі її інноваційно-
технологічної модернізації в Україні доцільно 
стимулювати розвиток машинобудування, що на-

лежить до V–VІ технологічних укладів і є сьогодні 
найбільш деформованим у структурі національної 
економіки. 

3. Аналіз стратегій і програм розвитку України та 
провідних секторів її економіки й думок експер-
тів свідчить, що до галузей машинобудування, що 
мають потенціал до розвитку в Україні, можна від-
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рис. 19. Топ-10 світових виробників автокомпонент [29]
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рис. 20. Топ-10 країн за обсягом продажу легкових електромобілів від загальної кількості випущених  
нових автомобілів у 2017 р. [29]

Таблиця 12

Стратегічна матриця SWOT-аналізу автомобільної промисловості України за випуском легкових автомобілів

Сильні сторони Слабкі сторони

наявність у країні сировини для виробництва акуму- 
ляторів 
кваліфікована робоча сила в країні 

відстала матеріально технічна база вітчизняних виробників легко- 
вих автомобілів 
неконкурентоспроможність вітчизняних моделей легкових авто- 
мобілів 

Можливості Загрози

недостатня насиченість внутрішнього ринку легкових  
автомобілів 
розвиток світового ринку електромобілів  

гостра конкуренція на світовому та внутрішньому ринках легко- 
вих автомобілів
прискорення науково-технічного прогресу у світі 
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нести цивільне літакобудування та виробництво 
легкових автомобілів.

4. Аналіз галузі цивільного літакобудування дозво-
лив визначити, що пріоритетними напрямками у 
розвитку вітчизняної авіаційної промисловості 
можуть бути виробництво малих літаків загаль-
ного призначення та виробництво авіаційних 
компонент (авіаційних двигунів та ін.). 

5. Аналіз галузі з виробництва легкових автомобілів 
дозволив визначити, що напрямами у розвитку ві-
тчизняної автомобільної промисловості за випус-
ком легкових автомобілів можуть бути вузлова 
збірка електромобілів в країні за ланцюжком: SKD 
(крупновузлова збірка) → МKD (середньовузлова 
збірка) та випуск компонент для легкових автомо-
білів провідних компаній-виробників у світі.
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