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Визначення стратегії технічного розвитку виробництва на автомобільному транспорті перш 
за все пов’язане з реалізованістю та ефективністю варіантів технічного розвитку виробництва. 
Тому визначення стратегій та оцінка варіантів технічного розвитку повинна здійснюватися в 
одному загальному контексті по досягненню місій та цілей підприємства. Реалізація стратегії 
розглядається як реалізація визначеного комплексу організаційно-технічних заходів, які 
складається з поєднання оновлення рухомого складу (РС) та розвитку виробничо-технічної бази 
(ВТБ) [1, 2]. 

Стратегії технічного розвитку, які передбачають просте поповнення парку мають сенс тоді, 
коли на підприємстві експлуатується досить сучасний рухомий склад, або принаймні такий, що 
найбільш повно відповідає вимогам до перевезень, і потужності наявного РС є недостатньою для 
задоволення існуючого попиту. Однак при значному збільшенні кількості автомобілів потужності 
існуючої ВТБ може бути недостатньо для забезпечення обслуговування РС. Тому може виникнути 
потреба в її модернізації, технічному переозброєнні, або навіть реконструкція підприємства, 
обумовлена необхідністю прибудови нових дільниць або перебудови існуючих. При цьому останні 
дві стратегії цієї групи можуть бути недоцільними у зв’язку із необхідністю залучення значних 
додаткових коштів на розвиток ВТБ. 

Стратегії технічного розвитку, які передбачають складне (розширене) поповнення парку 
передбачають придбання нових автомобілів, які раніше на цьому підприємстві не експлуатувалися. 
Придбання нових автомобілів обумовлене наявністю вільної частини ринку, яку підприємство 
намагається захопити. При цьому нові автомобілі можуть більш повно відповідати вимогам на 
перевезення, а отже будуть більш ефективними в порівнянні з наявними. В залежності від ступеня 
відмінності нових автомобілів від наявних та потужності існуючої ВТБ може виникнути потреба в 
модернізації, технічному переозброєнні, або реконструкції останньої.  

Стратегії технічного розвитку, які передбачають тотожну заміну РС можуть бути 
впроваджені тоді, коли підприємство займає певну нішу на ринку транспортних послуг і веде 
активну конкурентну боротьбу. В цьому випадку застарілий РС, хоч і відповідає профілю 
перевезень, буде малоефективним. Це вимагає придбання нових автомобілів, які конструктивно 
будуть не досить суттєво відрізнятися від наявних, однак ефективність їх буде значно вищою. Із 
придбанням нових автомобілів може виникнути потреба в модернізації або технічному 
переозброєнні ВТБ. Реконструкція за таких умов, хоч і може мати право на існування, однак її 
ефективність буде під сумнівом у зв’язку з необхідністю залучення досить великих коштів. 

Стратегії технічного розвитку, які передбачають модернізацію парку РС використовуються 
при необхідності заміни старого та малоефективного РС на нові моделі, які більш повно 
відповідають вимогам перевезень. В залежності від ступеня відмінності між новими і старими 
автомобілями можуть бути стратегії, реалізація яких передбачає як модернізацію ВТБ, так і її 
технічне переозброєння або реконструкцію.  

Стратегії, реалізація яких передбачає придбання нових автомобілів, які суттєво 
відрізняються від наявного парку, зазвичай потребують розвитку ВТБ, який пов’язаний із 
залученням значних коштів. Тому такі стратегії є більш капіталомісткими, а отже доцільність їх 
використання буде лише тоді, коли ефективність нових автомобілів досить суттєво 
перевищуватиме ефективність наявного парку чи автомобілів, що будуть придбатися за іншими 
стратегіями, які передбачають менші витрати на ВТБ. 
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