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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ще наприкінці ХХ століття діалектичний розвиток про-

дуктивних сил призвів до прояву певних протиріч у маши-
нобудуванні, суть яких полягає в тому, що для сучасного
етапу розвитку суспільного виробництва характерна тен-
денція до розширення асортименту при скороченні трива-
лості життєвого циклу промислової продукції, а ефек-
тивність виробництва залежить від збільшення серійності,
масовості виробництва та гнучкості підприємства до вимог
ринку.

Досягнення цілей гнучкості є невід'ємною складовою
стратегічного управління сучасного автомобілебудівного
підприємства. Гнучкість сприяє якнайшвидшому досягнен-
ню цілей підприємства, реалізації його потенціалу та ресур-
сних можливостей з мінімальними витратами, а також вис-
тупає підгрунтям і фактором конкурентоспроможності
підприємства, що сприяє його виживанню і розвитку під час
економічної кризи.

Відповідно до цього, для розробки й обгрунтування
стратегії підприємств-автовиробників дуже важливо волод-
іти аналітичною інформацією щодо стану і тенденцій роз-
витку цільового ринку.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми дослідження й оцінки кон'юнктури ринку не

лише у поточному періоді, а й розробки прогнозу розвитку
ринку знайшли широке відображення у працях таких вче-
них: Л.В. Басойський [2], В.В. Гливенко [9], А.М. Єріна [5],
Н.Д. Ільєнкова [6], Дж. Мімі [8], В.В. Мовчаренко [9],
Н. Сіміонова [11], С. Суров [12] та ін.

Зазвичай в практиці використовуються три методи про-
гнозування: метод екстраполяції, метод експертних оцінок
та метод математичного моделювання.

Метод екстраполяції являє собою встановлення пев-
них тенденцій розвитку досліджуваного явища, вираже-
них зазвичай у кількісних показниках за минулий період
та розповсюдження даних тенденцій на прогнозований
період. Перевагою даного методу є його простота у зас-
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тосуванні; недоліком — досить обмежена можливість у
використанні.

Екстраполяція як метод прогнозування може застосо-
вуватися в тих випадках, коли досліджуване явище протя-
гом прогнозованого періоду буде знаходитися під впливом
тих самих факторів, що й в попередній період, що забезпе-
чить збереження раніше встановлених тенденцій.

Метод експертних оцінок грунтується не на простому
переносі на прогнозований період тенденцій минулого пер-
іоду, а на внесенні в ці тенденції певних коректив, що вста-
новлюються на основі детального вивчення та співставлен-
ня умов, в яких досліджуване явище знаходилося в мину-
лий період та буде знаходитися в прогнозований період.
Проведення такої роботи вимагає грунтовного економічно-
го аналізу основних факторів, що впливають на ті процеси,
які відбуваються на ринку, що, у свою чергу, має забезпечу-
ватися достатнім рівнем знань та досвіду зайнятих цією
діяльністю експертів.

Найбільш точну та достовірну оцінку стану кон'юнкту-
ри ринку можна отримати застосовуючи аналітичні методи.
Реалізація більшості аналітичних методів здійснюється шля-
хом побудови економетричних моделей, де оцінка зводить-
ся до встановлення залежності результуючої функції від од-
ного чи кількох параметрів [4; 7].

Основною перевагою аналітичних методів є те, що от-
риманий результат можна вважати науково обгрунтованим,
та таким, що носить узагальнюючий комплексний характер.

НЕВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ ПРОБЛЕМИ
На сьогоднішній день при дослідженні автомобільного

ринку найчастіше використовуються метод екстраполяції та
метод експертних оцінок. На нашу думку, використання ме-
тоду екстраполяції можливе лише для складання короткос-
трокового прогнозу до 6 місяців. Найпоширенішим методом
прогнозування розвитку автомобільного ринку є метод екс-
пертних оцінок. Проте, даний підхід також має суттєві недо-
ліки. Одним з основних недоліків використання методу екс-
пертних оцінок, на нашу думку, є наявність суб'єктивізму при
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доборі та оцінці аналізованих параметрів ринку, тому до цьо-
го, отриманий результат не можна вважати науково обгрун-
тованим.

Відповідно до цього, метою статті є розробка прогноз-
ну розвитку вітчизняного ринку нових легкових автомобілів
з побудовою економіко-математичної моделі з використан-
ням економетричного пакету Econometric Views та експе-
риментальним дослідженням її ефективності.

Для цього поставлено такі завдання: виділити найбільш
значущі фактори, які впливають на обсяг українського рин-
ку нових легкових автомобілів; провести кореляційний
аналіз усіх факторів, що впливають на обсяг ринку; розро-
бити рівняння оцінки прогнозу розвитку вітчизняного ринку
нових легкових автомобілів; провести аналіз достовірності
параметрів моделі і визначення ступеня її адекватності ре-
альним процесам; розробити прогнозну модель оцінки ди-
наміки розвитку нових легкових автомобілів України; про-
вести практичну апробацію розробленої моделі з аналізом
точності прогнозу.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ.
Для опису розвитку ринку нових легкових автомобілів

в Україні ми пропонуємо використовувати регресійну мо-
дель. Серед факторів, які традиційно впливають на обсяг
даного ринку, найбільш значущими є [1; 10]:

— курс гривні, оскільки майже 80% автомобілів
імпортні і мають суттєву валютну складову в ціні;

— наявність привабливих механізмів фінансування про-
дажів (кредит, лізинг);

— наявність та/або поява мита, акцизів на імпорт;
— розвиток економіки.
Разом з тим моделювання ускладнюється відсутністю

адекватної статистичної бази, що не дозволяє врахувати у
моделі всі тенденції у повній мірі. Зокрема, статистика до-
ходів населення грунтується на даних про офіційні доходи і
не включає так звані "чорні зарплати" та приховані доходи,
тоді як є всі підстави стверджувати, що частково саме за

рахунок цих джерел споживачі оплачують придбання лег-
кових автомобілів. Крім того, соціальні дослідження дово-
дять, що легкові автомобілі не є однаково доступними для
всіх соціальних прошарків, тоді як статистика доходів насе-
лення є високо агрегованою, що заважає повною мірою вра-
хувати у моделі поведінку щодо придбання легкових авто-
мобілів споживачів з різних соціальних верств.

Моделювання проводилося на основі щомісячної ста-
тистики за період січень 2000 р. по лютий 2012 р. за допо-
могою економетричного пакету Econometric Views методом
покрокового відбору факторів. Згідно вищезазначеного
методу, на передмодельному етапі було зібрано інформа-
цію про розвиток ринку легкових автомобілів в Україні і був
проведений кореляційний аналіз усіх факторів, що вплива-
ють на обсяг ринку. Далі були здійснені наступні кроки:

1) у якості пояснюючих факторів відібрані показники,
що найбільше корелюють із залежною змінною;

2) були побудовані однофакторні рівняння, де в якості
незалежних змінних виступали відібрані показники; визна-
чені коефіцієнти детермінації для кожного рівняння. Серед
сконструйованих рівнянь було відібране рівняння з найбіль-
шим коефіцієнтом детермінації;

3) до обраного рівняння по черзі у якості другої неза-
лежної змінної були введені відібрані показники; серед от-
риманих двофакторних рівнянь було відібране рівняння з
найбільшим скоригованим коефіцієнтом детермінації;

4) до отриманого рівняння поступово вводилися додат-
кові змінні, доки зростав скоригований коефіцієнт детерм-
інації.

По закінченню процесу рівняння набуло наступного ос-
таточного вигляду:

RINOKLEGKOVIH = c (1) * RINOKLEGKOVIH(-1) +
c (2) * VVP + c (3) * KRED +c (4) * KV4     (1),

де RINOKLEGKOVIH — обсяг ринку легкових авто-
мобілів (у штуках);

 RINOKLEGKOVIH(-1) — обсяг ринку легкових авто-
мобілів у попередньому місяці;

Рис. 1. Багатофакторна регресійна модель оцінки розвитку ринку нових легкових автомобілів в

Україні
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 VVP — обсяг валового внутрішнього продукту на душу
населення у конкретному році (у тис. доларів);

 KRED — фіктивна змінна, що відображає зростання
ринку автокредитування в Україні у період з лютого 2007 р.
по жовтень 2008 р.;

 KV4 — фіктивна змінна, яка відображає сезонні коли-
вання обсягів ринку в четвертому кварталі року.

Для аналізу достовірності параметрів моделі і визначен-
ня степеня її адекватності реальним процесам, що моделю-
ються, були дотримані критичні значення наступних статис-
тичних характеристик (рис. 1):

1) коефіцієнт детермінації (R2), що визначає долю по-
ясненої дисперсії залежної змінної від факторів рівнян-
ня;

2) статистика Стьюдента (t), що характеризує зна-
чимість параметрів регресійних рівнянь;

3) статистика Фішера (F), що визначає значимість кое-
фіцієнта детермінації;

4) критерій Дарбіна-Уотсона (D.W.), що визначає на-
явність автокореляції залишків;

5) середня квадратична помилка рівняння (S.E.).
Оцінка параметрів моделі дала наступні результати:

RINOKLEGKOVIH=0,808*RINOKLEGKOVIH(-1)+130*VVP+8084*KRED+ 2564*KV4   

                                (20,62)                                           (2,73)         (4,71)  (2,71) 
(2),

де R2=0,896; DW=2,15, у дужках під параметрами нада-
на статистика Стьюдента (t).

Скоригований R 2  по моделі складає 0,9, тобто
рівняння на 90% пояснює динаміку обсягу ринку. Пара-
метри моделі, а також статистичні характеристики рів-

няння є статистично значимими. Статисти-
ка Дарбіна-Уотсона при рівні значимості
α = 0,05 потрапляє у проміжок, в якому
гіпотеза про наявність автокореляції
відкидається. У цілому аналіз значень на-
ведених вище статистичних характеристик
по моделі розвитку ринку легкових авто-
мобілів в Україні дозволяє зробити вис-
новок про достовірність розробленого
рівняння.

Оскільки в моделі у якості фактора, що
відображає вплив на обсяг ринку легкових
автомобілів доходів населення, було обра-
но обсяг валового внутрішнього продукту на
душу населення, то прогнози розвитку рин-
ку у 2012—2014 рр. робилися на підставі
прогнозів росту ВВП України у 2012—2014
рр., розроблених аналітиками групи "Інвес-
тиційний капітал Україна" (ICU) та Все-
світнього банку [3].

Згідно прогнозів ICU, зростання ВВП у
2012 р. складе — 1,9%; у 2013 р. — 3,1%;
у 2014 р. — 4%. Прогноз Всесвітнього бан-
ку: у 2012 р. — 2%; у 2013 р. — 3,5%; у
2014 р. — 4 %. Крім того, враховуючи сут-
тєвий вплив так званого "кредитного буму"

на розвиток автомобільного ринку і спираючись
на прогнози експертів, які пророкують для рин-
ку автокредитування досягнення рівня 2007—
2008 рр. вже у другій половині 2013 р. [13], були
розроблені песимістичний та оптимістичний ва-
ріанти прогнозу. За песимістичним прогнозом, у
разі негативного розвитку подій, рівень авто кре-
дитування суттєво не зміниться до кінця прогноз-
ного періоду (2012—2014 рр.). За оптимістичним
прогнозом — починаючи з липня 2013 р. і до
кінця 2014 р. в Україні знову відбудеться "кре-
дитний бум", що суттєво позначиться на розвит-
ку автомобільного ринку. Таким чином, у даній
роботі було здійснено чотири типи прогнозів:

1) прогноз 1: зростання ВВП відбуватиметься згідно
прогнозу ICU, ситуація на кредитному ринку розвиватиметь-
ся за песимістичним сценарієм;

2) прогноз 2: зростання ВВП відбуватиметься згідно
прогнозу ICU, ситуація на кредитному ринку розвиватиметь-
ся за оптимістичним сценарієм;

3) прогноз 3: зростання ВВП відбуватиметься згідно
прогнозу Всесвітнього банку, ситуація на кредитному рин-
ку розвиватиметься за песимістичним сценарієм;

4) прогноз 4: зростання ВВП відбуватиметься згідно
прогнозу, Всесвітнього банку, ситуація на кредитному рин-
ку розвиватиметься за оптимістичним сценарієм;

З метою аналізу точності прогнозу за економетричною
моделлю був здійснений ex post прогноз на період бере-
зень-травень 2012 р. (рис. 2)

При порівнянні прогнозних і фактичних значень змінних
моделі був розрахований такий показник точності прогнозу
як відносна (%) помилка прогнозу за кожний місяць періо-
ду. Отримані в результаті рішення моделі помилки викла-
дені у табл. 1.

Аналіз отриманих результатів дозволяє зробити на-
ступні висновки:

— протягом періоду реалізації ex-post прогнозу не спо-
стерігається суттєвого перевищення темпів приросту про-
гнозних значень обсягу ринку легкових автомобілів над
фактичними;

— за період березень-травень 2012 р. значення віднос-
ної помилки прогнозу в середньому менше 10%, що дає
зробити висновок про достатньо високу степінь достовір-

Рис. 2. Графік реального та змодельованого розвитку

ринку нових легкових автомобілів в Україні

Таблиця 1. Ex post прогноз розвитку ринку нових

легкових автомобілів в Україні на березень — травень

2012 року

Джерело: розраховано автором.
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ності запропонованої моделі та її адекватність реальним
економічним процесам.

Результати прогнозування розвитку ринку легкових ав-
томобілів наведені у табл. 2.

Відповідно до проведених обрахунків можна зробити
висновок, що у цілому кон'юнктура українського ринку но-
вих автомобілів у 2012—2014 рр. очікується позитивною;
спостерігається помірна сезонність продажів та тенденція
до зростання.

Найбільш значущим фактором, що впливає на обсяг
ринку нових легкових автомобілів є поновлення банківсь-
кого кредитування на купівлю автомобілів. Якщо експертні
прогнози справдяться, то, згідно з моделлю, вже в червні
наступного року автомобільний ринок України очікувати-
ме нового буму. Так, за період з червня 2013 року по гру-
день 2013 року продажі нової автомобільної техніки на Ук-
раїні можуть зрости майже у тричі, що ілюструють тренди
прогнозу 2 і прогнозу 4.

Згідно песимістичних очікувань (прогноз 1 і прогноз 3)
щодо ситуації на кредитному ринку, обсяги продажів но-
вих автомобілів в Україні, відповідно до моделі, залишать-
ся майже на рівні минулих періодів з незначною тенденцію
до зростання.

Слід також зазначити, що для українського ринку
нових легкових автомобілів є характерною тенденція до
сезонних коливань попиту. Найбільші піки продажів при-
падають на листопад — грудень, найменші у літній пе-
ріод. У першу чергу дана тенденція пояснюється висо-
кою еластичністю попиту на нові автомобілі до ціни.
Адже зазвичай наприкінці року більшістю автодилерів
пропонуються знижки на модельний ряд даного року ви-
робництва.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

Відповідно до проведеного дослідження і, відповідаю-
чи на поставлені завдання, ми можемо зробити наступні вис-
новки.

1. Необхідність своєчасної та швидкої реакції системи
управління на зміну умов функціонування з мінімальним
витратами зумовлює об'єктивну необхідність пошуку ново-
го інструментарію аналізу та модулювання прогнозів роз-
витку цільового ринку.

2. Відповідно до потреб підвищення ефективності фун-
кціонування підприємств автомобілебудівного комплексу
України було розроблено та запропоновано прогнозну мо-
дель розвитку вітчизняного ринку нових легкових авто-
мобілів, яка враховує найбільш значущі фактори, що впли-
вають на обсяг даного ринку: наявність привабливих ме-
ханізмів продажів та розвиток економіки.

3. Основними перевагами запропонованої методики
є: простота практичного використання; достатньо висо-
кий ступінь точності і достовірності прогнозу, підтверд-
жений проведенням ex post прогнозу на період бере-
зень-травень 2012 р.; можливість оцінки загальних тен-
денцій розвитку вітчизняного ринку нових легкових ав-
томобілів.

4.  Запропонований інструмент представляє значну
практичну цінність як для підприємств автомобілебудівного
комплексу України, так і для автодилерів інших закордон-
них автовиробників.
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Період 
Обсяги продажів легкових автомобілів, у шт. 

Прогноз 1 Прогноз 2 Прогноз 3 Прогноз 4 

червень 2012 р. 21225 21225 21274 21274 

липень 2012 р.  20956 20956 21009 21009 

серпень 2012 р.  20740 20740 20795 20795 

вересень 2012 р.  20564 20564 20622 20622 

жовтень 2012 р.  22986 22986 23046 23046 

листопад 2012 р. 24944 24944 25005 25005 

грудень 2012 р. 26528 26528 26590 26590 

січень 2013 р. 25360 25360 25437 25437 

лютий 2013 р.  24417 24417 24504 24504 

березень 2013 р. 23654 23654 23750 23750 

квітень 2013 р. 23037 23037 23141 23141 

травень 2013 р. 22538 22538 22648 22648 

червень 2013 р. 22135 22135 22250 22250 

липень 2013 р. 21809 29893 21928 30012 

серпень 2013 р. 21545 36166 21667 36288 

вересень 2013 р. 21332 41238 21457 41362 

жовтень 2013 р. 23724 47902 23850 48028 

листопад 2013 р. 25657 53289 25786 53418 

грудень 2013 р. 27221 57645 27350 57775 

січень 2014 р. 26076 58759 26207 58890 

лютий 2014 р. 25151 59659 25282 59791 

березень 2014 р. 24403 60387 24535 60519 

квітень 2014 р. 23798 60975 23931 61108 

травень 2014 р. 23309 61451 23442 61584 

червень 2014 р. 22913 61835 23047 61969 

липень 2014 р. 22594 62146 22728 62280 

серпень 2014 р. 22335 62398 22470 62532 

вересень 2014 р. 22126 62601 22261 62735 

жовтень 2014 р. 24521 65329 24656 65464 

листопад 2014 р. 26458 67535 26592 67670 

грудень 2014 р. 28023 69318 28158 69453 

Таблиця 2. Прогнозні дані розвитку

українського ринку нових легкових автомобілів

Джерело: розраховано автором.


