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ВИРОБНИЦТВА АВТОМОБІЛІВ В УКРАЇНІ
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Національної академії аграрних наук України

Встановлено, що вагомий внесок у розвиток наукового забезпечення технологічних процесів виробництва 
автомобілів в Україні належить науково-дослідним інститутам та дослідно-конструкторським і проектним 
організаціям. Визначено, що впровадження на вітчизняних автомобілебудівних підприємствах науково-
технологічних розроблень, забезпечували систематичне удосконалення виробництва вантажних, легко-
вих автомобілів і автобусів, які переважали за технічним рівнем світові аналоги; зростання виробництва 
автотранспортних засобів за рахунок збільшення середньої вантажопідйомності вантажних автомобілів; 
підвищення безпеки конструкції автомобілів і зниження токсичності викидів та газів; поліпшення умов 
праці водіїв і комфорту пасажирів; покращання якості, конкурентоздатності та надійності автомобілів. Ви-
явлено, що внаслідок умілого поєднання наукового забезпечення і технологічного прогресу, на вітчизня-
них автомобілебудівних підприємствах вдалося підвищити обсяги виробництва автомобілів та покращити 
їх якість та безпечність.
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Постановка проблеми. Сучасний період роз-
витку світової економіки характеризується 

швидким прискоренням темпів науково-технічного 
прогресу, що зумовлює постійні зміни в структурі 
та динаміці суспільних потреб і, як наслідок, заго-
стрює конкуренцію серед виробників товарів і по-
слуг. Наукоємність автомобілебудування, як про-
відної сфери матеріального виробництва, відіграє 
важливу роль у системі розвитку національної 
економіки. Це можна пояснити значимістю вироб-
ництва наукоємної продукції для необхідного рівня 
розвитку інших галузей національного господар-
ства і забезпечення технологічної незалежності 
та економічної безпеки України. У наукоємності 
автомобілебудування найбільше проявляється ди-
наміка процесів глобалізації, що створює підґрунтя 
для ефективного впровадження інноваційних на-
уково-технологічних процесів, розроблених у галу-
зевих науково-дослідних установах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню історії розвитку вітчизняної ав-
томобільної промисловості, стану, проблемам 
і перспективам розвитку виробництва автомо-
білів, державної підтримки автомобілебудуван-
ня, оптимізації діяльності автомобілебудівних 
підприємств із застосуванням сучасних техно-
логій, оцінці рівня їх конкурентоздатності при-
свячено праці М. Ф. Дмитриченка, М. О. Кизима, 
Є. С. Колбасіна, О. Г. Кривоконя, М. В. Міщенка, 
Г. В. Пасова, А. В. Перетятька, А. М. Редзюка, 
Б. І. Хорошуна, В. М. Чуприни, О. М. Язвінської 
та ін. Однак проблемам та перспективам розви-
тку наукового забезпечення процесів виробни-
цтва автомобілів, зокрема науковим напрацюван-
ням вітчизняних галузевих науково-дослідних 
установ з розвитку автомобілебудування в Укра-
їні приділено недостатньо уваги.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Історіографія розвитку ві-
тчизняного автомобілебудування є багатоплано-
вою як за тематикою представлених узагальнень, 
так і за рівнем опрацювання проблем, що роз-
глядали вчені. Однак науково-технологічним ас-
пектам розвитку виробництва автомобілів, які 
досліджували у вітчизняних науково-дослідних 
установах, не приділено відповідної уваги. До 
цього часу належним чином не осмислено науко-
ві досягнення українських вчених, не окресле-
но шляхи їх використання автомобілебудівними 
підприємствами на сучасному етапі розвитку 
виробництва автомобілів в Україні. Тому визна-
чення внеску вітчизняних науково-дослідних 
установ у наукове забезпечення технологічних 
процесів виробництва автомобілів заслуговує на 
окреме концептуальне дослідження.

Формулювання мети статті. Метою статті 
є встановлення наукового забезпечення техноло-
гічних процесів виробництва автомобілів в Укра-
їні на основі узагальнення та аналізу архівних 
матеріалів щодо здобутків вітчизняних науково-
дослідних установ, визначення суперечливих, а 
також недостатньо вирішених проблем автомо-
більної промисловості, що потребують додатко-
вого опрацювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. До 
середини ХХ ст. значні якісні перетворення у сві-
товій економіці були пов’язані з початком науко-
во-технічної революції та сприяли складанню 
єдиної системи: «наука – техніка – виробництво» 
[1, с. 22]. Важливою умовою функціонування ві-
тчизняної економіки стала необхідність суттє-
вого розвитку науки і швидкого впровадження 
результатів наукових досліджень у виробничий 
процес [2, с. 12]. З метою істотного підвищення 
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ефективності наукових досліджень в автомобі-
лебудуванні і прискорення впровадження їх ре-
зультатів у виробництво наукові сили та мате-
ріальні ресурси були зосереджені на вирішенні 
основних проблем науки і техніки, що забезпечу-
вали максимальний економічний ефект.

У другій половині ХХ ст. у технологічних 
процесах виробництва автомобілів на автомобі-
лебудівних підприємствах встановлено зв’язок 
із дослідженнями науково-дослідних інститу-
тів. Серед них Центральний НД автомобільний 
і автомоторний інститут, Всесоюзні НДІ елек-
трозварювального та електротермічного об-
ладнання, синтетичних смол, НДІ технології 
автомобільної промисловості, металорізальних 
верстатів, автотракторних матеріалів, автомо-
більного електрообладнання і автоприладів, по-
лімерів, радіотехнічний та ін. Вагомі здобутки 
отримано у науково-дослідних інститутах АН 
УРСР – електрозварювання ім. Є. О. Патона, 
проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного 
та ін. Внаслідок умілого поєднання наукового за-
безпечення і технологічного прогресу, на вітчиз-
няних автомобілебудівних підприємствах вда-
лося підвищити обсяги виробництва автомобілів 
та покращити їх якість та безпечність.

У середині 1950-х років на автомобілебудів-
них заводах було поширено використання зви-
чайного чавунного лиття, що характеризувалось 
невисокою міцністю та значною чутливістю до 
швидкості охолодження. Таке чавунне лиття не 
задовольняло запити провідних автомобілебу-
дівних заводів, тому вирішення проблеми підви-
щення властивостей чавунного лиття мало важ-
ливе значення. З цією метою науково-дослідними 
установами АН УРСР здійснено дослідження 
та розроблено методи виготовлення високоякіс-
ного, високоміцного чавуну. Зокрема, метод при-
садки легатур, метод виплавки маловуглецевого 
і сталисто-перлітового чавуну, метод надміцного 
чавуну з глобулярним графітом та модифікова-
ного чавуну [3, арк. 70].

Виробництво легованих чавунів обмежувало-
ся дефіцитністю і дорожнечею присадок – лега-
тур. Сталисто-перлітовий чавун не був достатньо 
освоєний ливарною промисловістю. Такий чавун 
мав значну чутливість до швидкості охолоджен-
ня, що призводило до вибілювання чавуну, ви-
кликаючи великий відсоток браку. Метод техно-
логічного процесу отримання надміцного чавуну 
з глобулярним графітом зводився до присадки 
графітизуючих і стабілізуючих добавок у зви-
чайний сірий рідкий чавун [3, арк. 71]. Метод мо-
дифікованого чавуну, тобто оброблення рідкого 
чавуну, що твердів у нормальних умовах охоло-
дження із структурно білим зламом, окремими 
графітизуючими присадками, мав гарні ливарні 
властивості, високу міцність та підвищену зно-
состійкість. Маючи велику циклічну в’язкість, 
здатність поглинати вібрації, модифікований ча-
вун заміняв литу і ковану сталь при виробництві 
штовхальників, розподільних та колінчастих ва-
лів двигунів автомобілів [3, арк. 74].

Впровадження науково-технологічних про-
цесів та передових технологій і технічних удо-
сконалень, розроблених науково-дослідними 
установами, забезпечило виробництво надійних, 
потужних та зручних автомобілів на вітчизня-

них автомобілебудівних підприємствах Укра-
їни. Згідно з постановою Ради Міністрів УРСР 
№ 1648 «Про заходи допомоги Кременчуцькому 
автомобільному заводу Харківського раднаргоспу 
в організації виробництва великовантажних ав-
томобілів» від 26 жовтня 1959 р. в Інституті елек-
трозварювання ім. Є. О. Патона АН УРСР розро-
блено новітні наукові технології для зварювання 
штампованих картерів заднього мосту, картерів 
роздаткових коробок, рам, кабін та інших дета-
лей великовантажних автомобілів [4, арк. 138]. 
Їх застосовували при термічному обробленні 
автомобільних деталей [5, арк. 84] та при виго-
товленні посиленого переднього ведучого мосту 
[5, арк. 92-93], при фарбуванні облицювальних 
деталей кабін [5, арк. 113-114] і деталей з метою 
недопущення корозії металу [5, арк. 126].

Наприкінці 1950-х років на Кременчуцькому 
автомобільному заводі впроваджено у виробни-
цтво прогресивні методи, розроблені в Інституті 
електрозварювання ім. Є. О. Патона АН УРСР: ал-
мазне доведення інструментів, електрозварюван-
ня в середовищі вуглекислого газу [6, арк. 41-42],  
оброблення деталей поверхневою пластичною 
деформацією [6, арк. 3-4, 18-19], що значно під-
вищило продуктивність виробництва на підпри-
ємстві. Перехід на точкове зварювання деталей 
вантажних автомобілів забезпечило значне за-
ощадження часу і електроенергії [6, арк. 36-37]. 
У 1966 р. Центральним НД автомобільним і ав-
томоторним інститутом розроблено проект газо-
турбінного двигуна – «ТурбоНАМІ-053А2» по-
тужністю 400 к. с. [7, арк. 1-2].

У другій половині 1950-х років на Запорізь-
кому автомобільному заводі «Комунар» разом 
з Центральним НД автомобільним і автомо-
торним інститутом сконструйовано автомобілі  
«ЗАЗ-966ВБ» і «ЗАЗ-966ВР» з електромагнітним 
зчепленням для інвалідів з важким ушкоджен-
ням ніг [8, арк. 59]. У Всесоюзному НДІ електро-
зварювального обладнання спроектовано і ви-
готовлено машини для контактного зварювання 
деталей автомобілів, розроблено спеціальні спла-
ви для електродів контактних машин. У Всесо-
юзному НДІ електротермічного обладнання і НДІ 
технології автомобільної промисловості налаго-
джено обладнання та розроблено технологічний 
процес для газової цементації у напівавтоматич-
них агрегатах [9, арк. 5]. Разом із Запорізьким ма-
шинобудівним інститутом ім. В. Я. Чубаря розро-
блено і вперше впроваджено у виробництво нову 
технологію холодного листового штампування, 
з НДІ металорізальних верстатів – новий техно-
логічний процес електроімпульсного оброблення 
матриць прес-форм [10, арк. 89]. З Центральним 
НД автомобільним і автомоторним інститутом 
підвищено силові та економічні показники двигу-
нів для мікролітражних автомобілів «ЗАЗ-965», 
покращено акустичні якості глушника, збільшено 
термін служби і надійності двигунів [11, арк. 57]. 
Здійснено ефективний підбір палива для сило-
вого агрегату, свічок запалювання, типу старте-
ра; удосконалено механізм щеплення, матеріали 
і термічне оброблення, пластмасові втулки і вкла-
дення, торсіонну підвіску [12, арк. 2-3]. Запорізь-
ким машинобудівним інститутом ім. В. Я. Чубаря 
досліджено динамічну напругу в деталях ходової 
частини автомобіля «ЗАЗ», з’ясовано особливості 
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завантаження трансмісії в різних природно-клі-
матичних умовах [13, арк. 79].

Згідно з Наказом Міністра автомобільної про-
мисловості СРСР № 200 «О применении пласт-
масс в отечественном автомобилестроении» від 
6 червня 1967 р. при виробництві автомобілів 
розпочали застосовувати полімерні матеріали 
[14, арк. 1]. У конструкціях автомобілів «ЗАЗ» 
застосовували, розроблені у Центральному НД 
автомобільного і автомоторного інституту, пласт-
маси: для вузлів тертя автомобілів, що забезпе-
чувало виключення періодичної змазки; крупно-
габаритних кузовних деталей, що відповідали 
вимогам масового виробництва; шестерень, шкі-
вів, вентиляторів та інших деталей обертання; 
сальників ущільнення і манжет; силових амор-
тизаційних виробів [14, арк. 3]. У 1967 р. разом 
із співробітниками Запорізького машинобудів-
ного інституту ім. В. Я. Чубаря розроблено до-
слідно-промислову партію металу з викорис-
танням спеціально підготовлених штампів, що 
сприяло використанню тонкого листового мате-
ріалу [15, арк. 7]. У 1976 р. в НДІ автомобільно-
го електрообладнання і автоприладів розроблено 
електронні пристрої, які встановлювали на ві-
тчизняних автомобілях «ЗАЗ». Зокрема, гібрид-
ні інтегральні мікросхеми і мікропроцесори, ме-
талокерамічні електронні системи запалювання 
[9, арк. 79].

У 1965 р. на Луцькому автомобільному заводі 
спільно з Центральним НД автомобільним і авто-
моторним інститутом спроектовано нову вантаж-
но-пасажирську модель «ЗАЗ-969В» з колісною 
формулою 4х2 [16, арк. 13; 17, арк. 1]; на почат-
ку 1970-х років – розроблено рекомендації зі 
зниження ваги кузова автомобіля «ЛуАЗ-969А» 
з колісною формулою 4х4 [18, арк. 135]. У НДІ ав-
томобільного електрообладнання і автоприладів 
для автомобіля «ЛуАЗ-969А» розроблено нове 
електрообладнання: перемикачі П305 та фари 
ПФ130, ФП132, ФП131 і Пр115 [19, арк. 80].

Центральним НД автомобільним і автомо-
торним інститутом у 1976 р. розроблено реко-
мендації зі зниження ваги кузова автомобіля  
«ЛуАЗ-969А» [18, арк. 135], у 1977 р. – модерні-
зовано модель автомобіля «ЛуАЗ-969М» шляхом 
встановлення травмобезпечного керма і швидко-
змінного тенту [18, арк. 115]. У 1976 р. Всесоюз-
ний НДІ синтетичних смол розробив термоплас-
тичні поліуретани для конструкцій автомобілів 
Луцького автомобільного заводу [18, арк. 151]. 
У 1978 р. при виробництві окремих вузлів і де-
талей використовували армовані скловолокнисті 
термопласти та пресовані матеріали, розроблені 
Центральним НД автомобільним і автомоторним 
інститутом [20, арк. 54].

З 1980-х років на Луцькому автомобільному 
заводі для виготовлення деталей рами автомо-
білів, розроблені в Інституті електрозварювання 
ім. Є. О. Патона [21, арк. 114-115]. До вертикаль-
них поличок лонжеронів застосовували дугове 
точкове зварювання у вуглекислому газі, а до 
горизонтальних – напівавтоматичне зварюван-
ня у захисному газі [22, арк. 3]. Застосування 
цієї технології підвищило гарантію надійності 
з’єднань і забезпечило об’єктивний візуальний 
контроль якості зварювання. Разом з Централь-
ним НД автомобільним і автомоторним інститу-

том та НДІ автотракторних матеріалів розробле-
но: дизельні двигуни з низькими рівнями шуму; 
капсулювання двигуна і агрегатів трансмісії; по-
глинаючі шум матеріали для моторних відсіків 
автомобільних двигунів і матеріали типу «Анти-
фон» [23, арк. 22]. Розроблення плівки для тенту 
на автомобілі «ЛуАЗ-969МЕ» здійснював НДІ по-
лімерів [24, арк. 14].

У 1963 р. на Львівському автобусному заводі 
разом з Центральним НД автомобільним і авто-
моторним інститутом розроблено конструкцію 
і освоєно гідромеханічну передачу ЛАЗ-НАМІ 
«Львів», серійне виробництво якої розпочали 
у 1965 р. [25, с. 37]. У 1966 р. – розроблено мо-
делі автобусів «ЛАЗ-695Ж» з автоматичними 
гідропередачами, застосування яких сприяло 
кращій роботі двигуна і всіх агрегатів трансмісії 
[26, арк. 142]. У 1970-х роках з метою знижен-
ня забруднення довкілля токсичними викидами 
автомобільного транспорту в Інституті проблем 
машинобудування ім. А. М. Підгорного АН УРСР 
розроблено нові види палива: метанол, водень 
та їх сумішки. Із використанням різних відно-
шень водню-бензину-повітря відбувалось регу-
лювання складу паливо-повітряної сумішки, що 
забезпечувало її якісне згоряння [27, арк. 15]. Та-
кий спосіб регулювання дозволив підвищити еко-
номію палива на 10-12%, за деяких навантажен-
нях вона збільшувалась на 40-50%. Встановлені 
гідридні баки для паливної сумішки з воднем на 
автобуси «ЛАЗ-695Н» [27, арк. 39].

Важливими для розвитку автомобілебудуван-
ня в Україні є науково-технологічні досягнення 
ВАТ «Український інститут автобусо-тролейбу-
собудування». Його наукова діяльність спрямова-
на на розроблення модернізованих міських, при-
міських та міжміських автобусів різної місткості 
[28, арк. 93-94]. Впровадження технологічних рі-
шень у виробництві автобусів сприяли зменшен-
ню витрат палива, обслуговування та ремонту 
і покращували безпеку, якість, економічну ефек-
тивність та конкурентоспроможність автобусів. 
Значну роль для розвитку автомобілебудуван-
ня в Україні відіграло Державне Підприємство 
«Державний автотранспортний науково-дослід-
ний і проектний інститут» Міністерства інфра-
структури України [29, с. 21]. Його діяльність 
від часу заснування до сьогодення спрямована 
на розвиток та вдосконалення наукової, техно-
логічної та правової бази транспортного секто-
ру економіки країни, із зосередженням на таких 
аспектах, як безпека, екологія, якість та конку-
рентоспроможність автомобільного транспорту, 
енергозбереження і впровадження альтернатив-
них видів моторного палива тощо.

Висновки і перспективи подальших дослі-
джень. Можна зробити висновок про вагомий 
внесок науково-дослідних установ у розвиток 
наукового забезпечення технологічних проце-
сів виробництва автомобілів в Україні. Внаслі-
док умілого поєднання наукового забезпечення 
і технологічного прогресу, на вітчизняних авто-
мобілебудівних підприємствах вдалося підвищи-
ти обсяги виробництва автомобілів та покращити 
їх якість та безпечність. Впровадження науко-
во-технологічних розроблень забезпечували сис-
тематичне оновлення виробництва вантажних, 
легкових автомобілів і автобусів, які переважали 
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за технічним рівнем світові аналоги; зростання 
виробництва автотранспортних засобів за ра-
хунок збільшення середньої вантажопідйомнос-
ті вантажних автомобілів; підвищення безпеки 

конструкції автомобілів і зниження токсичності 
викидів та газів; поліпшення умов праці водіїв 
і комфорту пасажирів; покращання якості, кон-
курентоздатності та надійності автомобілів.
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ВКЛАД НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
В РАЗВИТИЕ НАУЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
ПРОИЗВОДСТВА АВТОМОБИЛЕЙ В УКРАИНЕ

Аннотация
Установлено, что весомый вклад в развитие научного обеспечения технологических процессов произ-
водства автомобилей в Украине принадлежит научно-исследовательским институтам и опытно-кон-
структорским и проектным организациям. Определено, что внедрение на отечественных автомоби-
лестроительных предприятиях научно-технологических разработок, обеспечивало систематическое 
усовершенствование производства грузовых, легковых автомобилей и автобусов, которые преобладали 
по техническому уровню мировые аналоги; рост производства автотранспортных средств за счет уве-
личения средней грузоподъемности грузовых автомобилей; повышение безопасности конструкции ав-
томобилей и снижения токсичности выбросов и газов; улучшение условий труда водителей и комфорта 
пассажиров; улучшение качества, конкурентоспособности и надежности автомобилей. Выявлено, что 
в результате умелого сочетания научного обеспечения и технологического прогресса, на отечественных 
автомобилестроительных предприятиях удалось повысить объемы производства автомобилей и улуч-
шить их качество и безопасность.
Ключевые слова: развитие, усовершенствование, научно-исследовательские учреждения, научное 
обеспечение, технологические процессы, производство автомобилей, автомобилестроение.
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A CONTRIBUTION OF RESEARCH ESTABLISHMENTS IS TO DEVELOPMENT 
OF SCIENTIFIC PROVIDING OF TECHNOLOGICAL PROCESSES 
OF CAR PRODUCTION IN UKRAINE

Summary
It is set that a ponderable contribution to development of the scientific providing of technological processes 
of car production in Ukraine belongs to the research institutes and experienced-designer and project 
organizations. Certainly, that introduction is on the domestic motor industry enterprises of scientifically-
technological developments, provided the systematic improvement of freight, automobile car and busses 
that prevailed the world analogues after a technical level production; an increase of production of vehicles 
is due to the increase of middle carrying capacity of trucks; increase of safety of construction of cars 
and decline of toxicness of extrass and gases; improvement of terms of labour of drivers and comfort of 
passengers; improvement of quality, competitiveness and reliability of cars. It is discovered that as a result 
of able combination of the scientific providing and technological progress, on domestic motor industry 
enterprises it was succeeded to promote car production volumes and improve their quality and unconcern.
Keywords: development, improvement, research establishments, scientific providing, technological 
processes, car, motor industry production.


