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ДЕРЖАВНІ ТА МІСЦЕВІ ФІНАНСИ

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
РИНКУ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ НА ПРИКЛАДІ 
ПРОВІДНИХ КРАЇН-АВТОВИРОБНИКІВ

Проаналізовано понятійний апарат інструментарію фінансового регулювання рин-
ку електромобілів. Визначено світові тенденції становлення та функціонування ринку 
електромобілів. Досліджено інструменти фінансового регулювання ринку електромо-
білів у контексті стимулювання попиту та пропозиції. На прикладі провідних країн-ав-
товиробників визначено роль інструментів фінансового регулювання в короткостроко-
вій і довгострокових перспективах. Окреслено засади становлення українського ринку 
електромобілів та можливості імплементації досвіду фінансового регулювання провід-
них країн-автовиробників у вітчизняну практику.

Ключові слова: фінансове регулювання, податкове регулювання, субсидії, інфра-
структура ринку електромобілів.
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Инструментарий финансового регулирования рынка электромобилей на 

примере ведущих стран-автопроизводителей
Проанализирован понятийный аппарат инструментария финансового регулирования 

рынка электромобилей. Определены мировые тенденции становления и функциониро-
вания рынка электромобилей. Исследованы инструменты финансового регулирования 
рынка электромобилей в контексте стимулирования спроса и предложения. На примере 
ведущих стран-автопроизводителей определена роль инструментов финансового регу-
лирования в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Определены начала становления 
украинского рынка электромобилей и возможности имплементации опыта финансового 
регулирования ведущих стран-автопроизводителей в отечественную практику.
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Instrumentation of financial regulation of the electric vehicle market on the example 

of leading automobile manufacturers
Introduction. The market of electric cars has a long history of its formation. The devastat-

ing impact of human management on the environment, the acute need to minimize environmen-
tal risks and threats identified by the United Nations Framework Convention on Climate Change 
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in 1992, created the basis for the rapid development of the market for electric vehicles in the 
early twenty-first century.

The purpose of the paper is an analysis of tools for financial regulation of the electromotive 
market on the example of leading automotive manufacturers. In particular, the main research 
interests are the main directions of application of financial regulation instruments and methods, 
their dependence on long-term goals of application, and analysis of probable variants of intro-
duction of foreign experience in Ukrainian realities in order to stimulate the development of the 
market of electric vehicles.

Results. The specifics of the financial regulation of the electromotive market are the focus 
on achieving the long-term goals of the sustainable development concept.The financial instru-
ments for regulating demand for electric vehicles include: subsidizing, lending, tax incentives.

Conclusions. In Ukraine, the market of electric vehicles is at the stage of formation. The 
main factors for stimulating its development include: the application of tax privileges over the 
past three years, namely the application of a zero import duty rate, exemption from VAT, re-
duced excise tax rates, as well as significant operational advantages of electric vehicles.

Keywords: financial regulation, tax regulation, subsidies, electric vehicle market, concept 
of sustainable development, infrastructure of the market of electric vehicles.

Постановка проблеми. Ринок елек-
тромобілів має тривалу історію становлен-
ня. Перший прототип електромобіля був 
створений у 1939 р. Р. Андерсоном, згодом 
у 1841 р. Г. Трове презентував власну кон-
цепцію електромобіля, побудованого на 
триколісній платформі, що був здатен до-
сягати максимальної швидкості 12 км/год. і 
долати близько 12 км. У 1888 р. у Німеч-
чині, майже одночасно з появою бензино-
вого автомобіля К. Бенца, було розроблено 
електромобіль Флокена з більш доверше-
ною конструкцією. 

Перші електромобілі створили серйоз-
ну конкуренцію на автомобільному ринку, 
що підтверджує ретроспектива становлен-
ня автомобільного ринку США на початку 
ХХ ст., де близько 40% автомобілів працю-
вали на електротязі, стільки ж на паровій 
тязі і лише 20% – на бензиновому двигуні. 
Причинами такої тенденції були: розвиток 
технологій, альтернативних видів тран-
спорту (таких, як: залізниця, кінна тяга, 

морський транспорт), транспортна інфра-
структура. Для прикладу, у Нью-Йорку вна-
слідок відсутності дорожньої інфраструкту-
ри між сусідніми містами та залізничного 
сполучення електромобілі з відносно ма-
лою дальністю ходу задовольняли потре-
би ринку, їх частка становила понад 50%. 
У цей час було зроблені спроби побудови 
станцій заміни акумуляторів і швидкої за-
рядки. Однак складності з дальністю ходу 
та чутливістю до зміни температури на-
вколишнього середовища, а також кращі 
експлуатаційні характеристики бензинових 
аналогів визначили пріоритетність вироб-
ництва автомобільної техніки, оснащеною 
двигунами внутрішнього згорання. 

Енергетична криза наприкінці 60-х – на по-
чатку 70-х рр. ХХ ст. зумовила наступний етап 
становлення ринку електромобілів. Значним 
каталізатором розвитку цього ринку стала ак-
тивізація державної підтримки технологій, які 
сприяли зниженню залежності від видобутку 
та постачання нафти і нафтопродуктів. 
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Нищівний вплив господарювання лю-
дини на навколишнє середовище, гостра 
потреба мінімізації екологічних ризиків і 
загроз, ідентифікованих рамковою конвен-
цією ООН зі зміни клімату 1992 р., створи-
ли підґрунтя для стрімкого розвитку ринку 
електромобілів на початку ХХІ ст. Однак 
найбільш маштабне зростання кількос-
ті електромобілів спостерігається у світі, 
починаючи з кінця першого десятиліття 
2000 рр. До країн з найбільш розвинутим 
ринком електромобілів належать США, Ки-
тай, Норвегія, Німеччина (рис. 1). 

З 2013 по 2015 рр. лідером за кількіс-
тю електромобілів на ринку є США. Так, у 
2013 р. налічували 171020 електромобілів. 
У 2014 р. їх кількість зросла на 71%, до 
293630 од. До 2017 р. спостерігались ста-
більні темпи зростання і станом на 2017 р. 
на автомобільному ринку США налічува-
лось 751510 електромобілів. У 2016 р. лі-
дером стає Китай і продовжує зберігати лі-
дируючу позицію з показником 1212280 од. 

Норвегія та Німеччина також демонструють 
високі темпи зростання кількості електро-
мобілів на ринку.

Головними передумовами такого стрім-
кого розвитку попиту на електромобілі у 
світовому маштабі є:

– місткість ринку, що охоплює електро-
мобілі типу:

а) BEV (анг. battery electric vehicle) – 
транспортний засіб, що працює за 
принципом використання електрич-
ної трансмісії, джерело живлення – 
електричний акумулятор;

б) HEV (анг. hybrid electric vehicles) – 
транспортний засіб, який працює від 
енергії двигуна внутрішнього згоран-
ня та електродвигуна. Оснащений 
електричним акумулятором;

в) PHEV (анг. plug-in hybrid electric 
vehicles) – конструкція цих тран-
спортних засобів, як і в HEV, оснаще-
на двигуном внутрішнього згорання 
та електродвигуном. Ключова відмін-
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Рис. 1. Кількість електромобілів в країнах з найбільш розвиненим  
ринком електромобілів у 2013-2017 рр., шт. *

* Побудовано на основі [1].
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ність полягає в можливості зарядки 
акумуляторної батареї від побутової 
електромережі;

г) FCEV (анг. fuel cell electric vehicle) – 
транспортний засіб, який працює за 
принципом використання паливних 
елементів. Паливна комірка вико-
ристовується замість акумуляторної 
батареї або в комбінації з нею, як 
правило, – кисень і стиснений во-
день [2];

– купівельна спроможність громадян;
– вартість електромобіля;
– захист довкілля та ресурсозберігаюча 

роль. За даними Міжнародного енерге-
тичного агентства (IEA), транспортний 
сектор споживає 28% загального обсягу 
енергії. 23% парникових газів спричи-
нені саме транспортним сектором [3]. У 
2014 р. транспорт спричинив 5,7 гігатонн 
викидів СО2 у всьому світі. Збільшен-
ня кількості електромобілів сприятиме 
зниженню викидів СО2 [8], а зростання 
кількості електромобілів типу BEV обу-
мовить збільшення попиту на електро-
енергію серед домогосподарств та інших 
суб’єктів господарювання, оскільки тип 
електроенергії, яка використовується 
для зарядки автомобіля, не має негатив-
ного впливу на екологію;

– стимулювання розвитку альтерна-
тивних технологій. Розвиток сегмента 
ринку електромобілів типу FCEV, зо-
крема водневих електромобілів, сприя-
тиме розвитку ринку водню та водневих 
технологій. Електромобіль ― продукт з 
високою часткою доданої вартості, ви-
робництво якого, згідно з досліджен-
ням німецького наукового інституту 
Öko-Institut, залежатиме від ресурсних 
потреб в металах для електромобілів 
усіх типів: гібридного, водневого та 
електромобіля, що працює за принци-
пом використання електробатареї. В 

майбутньому планується збільшення 
попиту на рідкісноземельні елементи, 
такі як: галій, індій, германій [4];

– експлуатаційні характеристики елек-
тромобіля; 

– державна підтримка розвитку ринку 
електромобілів.
Активна державна підтримка провід-

ними країнами-автовиробниками ринку 
електромобілів ґрунтується на складному і 
комплексному підході з узгодженням довго-
строкових цілей держави, враховує вплив 
на інші сектори економіки та засвідчує клю-
чову роль і пріоритетність інструментів фі-
нансового регулювання в системі заходів 
активізації розвитку.

В Україні впродовж останніх років також 
застосовували заходи фінансового регулю-
вання з метою розвитку ринку електромобі-
лів. Однак вони здебільшого містили еле-
менти податкового регулювання і сприяли 
збільшенню попиту на електромобілі за 
рахунок продукції іноземного виробництва. 
Натомість, цілеспрямоване, систематичне 
фінансове регулювання ринку електромо-
білів, з узгодженням довгострокових цілей 
сталого розвитку держави, може слугувати 
локомотивом розвитку вітчизняної автомо-
більної промисловості та розвитку ринку 
електромобілів зокрема. Відтак, існує необ-
хідність аналізу інструментарію фінансово-
го механізму провідних країн-автовиробни-
ків з метою визначення їх ефективності та 
можливості використання практичного до-
свіду у вітчизняних реаліях. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Сутнісні характеристики поняття 
“фінансове регулювання” володіють доволі 
диверсифікованими трактуваннями у ро-
ботах вітчизняних і зарубіжних теоретиків. 
Український фінансист О.Д. Василик трак-
тує фінансове регулювання як “метод здій-
снення державою функцій управління еко-
номічними й соціальними процесами при 
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використанні фінансів” [5, c. 103]. На думку 
В.В. Венгера, фінансове регулювання є не 
чим іншим, як “сукупністю фінансових ме-
тодів і форм організації фінансових відно-
син, інструментів та важелів впливу на со-
ціально-економічний розвиток суспільства” 
[6, с. 413]. В.М. Опарін розглядає фінансо-
ве регулювання як “складову фінансового 
механізму, роль якого полягає у регламен-
туванні розподільних відносин у суспільстві 
й на окремих підприємствах” [7, с. 105]. За 
визначенням В.Д. Базилевича фінансове 
регулювання – це законодавчо визначена 
система впливу держави на фінансові про-
цеси в суспільстві [8, с. 241]. 

Російські теоретики А.А. Коростельов, 
Д.А. Полторецький поняття “державне фі-
нансове регулювання” визначають як ціле-
спрямоване і послідовне використання форм 
і методів фінансового впливу на суб’єктів 
господарювання, що орієнтоване на посту-
пальний розвиток економіки і досягнення 
макроекономічної рівноваги на конкретному 
періоді її функціонування [9]. Л.А. Кравченко 
це поняття визначає як “систему економічних 
відносин, що складаються у діяльності через 
механізм формування грошових фондів, їх 
перерозподілу, використання при узгоджен-
ні інтересів суб’єктів господарювання” [10]. 
Безумовно, питання фінансового регулюван-
ня економіки аналізують у своїх працях як 
вітчизняні, так і іноземні учені. Однак тема 
фінансового регулювання ринку електромо-
білів, його необхідність та актуальність на 
вітчизняному автомобільному ринку потре-
бують дослідження. 

Метою статті є аналіз інструментарію 
фінансового регулювання ринку електро-
мобілів на прикладі провідних країн-автови-
робників. Зокрема, значний дослідницький 
інтерес становлять основні напрямки засто-
сування інструментів і методів фінансового 
регулювання, їх залежність від довгостроко-
вих цілей застосування та аналіз ймовірних 

варіантів запровадження зарубіжного досві-
ду в українських реаліях з метою активізації 
розвитку ринку електромобілів.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Окреслюючи спектр трактувань 
поняття “фінансове регулювання”, пого-
джуємося з думкою Л.В. Шірінян, яка звер-
тає увагу на тісний зв’язок терміна “регу-
лювання” з державою, що обумовлюється 
необхідністю активізації руху грошей в еко-
номіці, швидкість якого, в свою чергу, за-
лежить від “організатора” грошового обігу 
[10]. Тому, констатуючи широке видове різ-
номаніття тлумачень поняття “фінансове 
регулювання” серед українських та інозем-
них учених, схиляємось до його обґрунту-
вання як підсистеми фінансового механіз-
му, що впливає на розподільчий процес в 
економіці шляхом мобілізації ресурсів та 
подальшого їх розподілу з метою досягнен-
ня коротко- та довгострокових цілей держа-
ви відповідно до її економічної доктрини. 

Зауважимо, що інструментарій фінан-
сового регулювання ринку охоплює:

– податкові інструменти (зміна складу по-
датків, податкових ставок, бази оподатку-
вання, складу платників податків та ін);

– різні форми державної підтримки органі-
зацій, індивідуальних підприємців (субси-
дії, субвенції, бюджетні кредити, інвести-
ції, державні і муніципальні замовлення);

– пільгове кредитування і страхування, 
оскільки більш низький рівень позичково-
го відсотка і страхового тарифу за послуги 
комерційних банків і страхових організа-
цій забезпечується бюджетним субсиду-
ванням відповідних ставок і тарифів.
Інструменти фінансового регулювання 

ринку електромобілів можна класифікувати 
на інструменти стимулювання попиту та ін-
струменти стимулювання пропозиції.

До цінових факторів впливу на попит 
на електромобілі належать: ціна придбан-
ня й експлуатації електромобіля, ціна на 
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товари-субститути (автомобілі з двигуном 
внутрішнього згорання), податкове наван-
таження та субсидіювання купівлі автомобі-
ля. Для електромобіля типу BEV головним 
фактором ціноутворення є собівартість та 
ресурс акумуляторної батареї. Сегмент 
електромобілів типу FCEV є найважче про-
гнозований. Однак планується зниження 
собівартості виробництва. Вагомим факто-
ром впливу на ціноутворення автомобілів у 
2020 р. є державна політика. 

До нецінових факторів попиту на елек-
тромобілі належать: споживчі характеристики 
транспорту, рівень розвитку інфраструктури, 
уподобання споживачів, споживчі очікування 
покупців, переваги використання.

Прикладом стимулювання попиту на 
електромобілі державою є субсидіювання 
продукції та надання податкових префе-
ренцій, пов’язаних з купівлею та експлуа-
тацією електромобіля. Для прикладу, Мі-
ністерство фінансів Китаю у 2012 ухвалило 
постанову “Subsidy standards for private 
purchase of new energy vehicle” (з анг. – 
стандартів субсидіювання на купівлю при-
ватними особами енергоефективних тран-
спортних засобів). У 5 з 25 пілотних міст 
(Шанхай, Чанчунь, Шеньчжень, Ханчжоу, 
Хефей) центральне правління субсидіюва-
ло купівлю (в тому числі оренду або лізинг 
електромобільної батареї) транспортного 
засобу типу “PHEVs” або “BEVs” в період 
з 2011 по 2012 рр. За кожну придбану кі-
ловат-годину батареї надавали субсидію 
– 375 євро. Максимальний розмір субсидії 
не міг перевищувати 7500 євро для тран-
спортного засобу типу “BEV” та 6250 для 
транспортного засобу типу “PHEV” [11]. 
Окрім означеного, право надання субсидій 
на купівлю електромобіля надано місцевим 
органам влади. Сума залежить від типу 
електромобіля (BEV, PHEV) та дальності 
ходу транспортного засобу. Однак надмірні 
обсяги наданих субсидій місцевими органа-

ми влади загрожують ймовірністю проявів 
регіонального протекціонізму, що є предме-
том посиленого державного контролю. 

В США для стимулювання попиту на-
дається податковий кредит – 7500 дол. 
для електромобілів BEV та від 2500 до 
4000 дол. – для електромобілів PHEV [12].

Передумовою стрімкого розвитку ринку 
електромобілів Норвегії є податкові пільги. 
Так, для автомобілів з ДВЗ сума податків 
при купівлі може досягати 10000 євро, без 
урахування ПДВ в розмірі 25%. Транспорт-
ний податок для електромобіля становить 
близько 60 євро, тоді як для його бензино-
вого аналога – 200–300 євро [12]. 

В Німеччині покупці можуть розрахову-
вати на “екологічну премію” в розмірі 2000 
євро для електромобіля, що працює від 
енергії електродвигуна та 1500 євро для гі-
бридного автомобіля. При цьому виробник 
автомобіля зобов’язаний виплатити ком-
пенсацію у такому ж розмірі [13]. 

В розвитку японського ринку електро-
мобілів акценти встановлено на розвитку 
водневих електромобілів, при цьому, ва-
гомим способом стимулювання ринку, як 
і в Китаї, є субсидування. Розмір субсидії 
визначається відповідно до суми додат-
кових витрат при купівлі електромобіля, 
порівняно з бензиновим чи дизельним ав-
томобілем. Крім цього, встановлено різні 
види податкових пільг, наприклад, при ку-
півлі традиційного транспортного засобу в 
Японії справляється податок на купівлю, 
а при придбанні транспортного засобу, що 
працює від енергії електродвигуна, перед-
бачено податкові пільги [12]. 

Отже, світовий досвід демонструє, що 
практика субсидіювання та надання подат-
кових стимулів має широке застосування 
на ринку електромобілів. Однак викорис-
тання цих інструментів не є достатнім для 
досягнення довгострокових цілей країн як 
в контексті сталого розвитку, так і в сти-
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мулюванні розвитку електромобілів. Тому 
використовуються інші інструменти фінан-
сового регулювання, що охоплюють: фі-
нансування загальних і спеціальних дослі-
джень; субсидіювання витрат підприємств і 
корпорацій автовиробників; податкові пре-
ференції; фінансування освіти та підготов-
ки фахівців; фінансову підтримку форму-
вання статутного капіталу [11].

Інструменти стимулювання пропозиції 
мають найбільш поширене використання як 
у країнах, які мають намір стимулювати роз-
виток автомобільної промисловості та су-
міжних галузей, так і у країнах, які не мають 
власної автомобільної промисловості, але 
зацікавлені в розвитку ринку електромобілів, 
як інструменту досягнення сталого розвитку. 
Прикладом першої групи країн є Німеччина, 
де урядом встановлена короткострокова 
програма збільшення до 2020 р. кількості 
електромобілів до 1 млн одиниць, досягнен-
ня якої передбачає здійснення наступних за-
ходів: запровадження програми державних 
закупівель (з 2017 р. щонайменше 20% авто-
парку придбаних автомобілів федеральним 
урядом мають становити електромобілі); 
розробка системи інвестування в інфраструк-
туру електрозарядних станцій для електромо-
білів (очікується, що загальна сума інвестицій 
до 2020 р. становитиме 300 млн євро); збіль-
шення фінансування для розширення інфра-
структури електромобілів [13].

Прикладом країни другої групи є Китай, 
уряд якого підтримує розвиток енергозбері-
гаючих технологій, починаючи з 1986 р. З 
2000 р. тут головну увагу було зосередже-
но на розробці електромобілів, що працю-
ють виключно від енергії електродвигуна, 
оскільки цей напрямок розвитку автомо-
більної промисловості може створити спри-
ятливі умови для підвищення рейтингу ки-
тайських автомобілів на світовому ринку. 
Впродовж 2001–2005 рр. Китай інвестував 
в розвиток цих технологій 97 млн євро. У 

2006–2010 рр. сума інвестування станови-
ла 135 млн євро. З 2011 р. по 2013 р. інвес-
товано в розвиток трьох ключових техно-
логій (BEV, PHEV, FCEV) 92 млн євро [11]. 
Таким чином, є всі підстави стверджувати, 
що першофлангові позиції Китаю як країни 
лідера виробництва електромобілів пояс-
нюються активною державною підтримкою 
розвитку галузі та ринку загалом, спряму-
вання значних обсягів фінансових ресурсів 
на розробку та впровадження технологій 
виробництва електромобілів для внутріш-
нього споживача, поширення створеної 
продукції автомобілебудування на зовніш-
ніх ринках і стимулювання попиту. 

Україна має власний досвід застосуван-
ня інструментів фінансового регулювання 
на ринку електромобілів. Для збільшення 
попиту на електромобілі типу BEV було 
застосовано податкові інструменти фінан-
сового регулювання, а саме: 25.11.2015 р. 
прийнято Закон України “Про внесення змін 
до Закону України “Про митний тариф Укра-
їни” щодо ввізного мита на електромобілі”” 
[14]. Відповідно до закону об’єкти товарної 
позиції УКТ ЗЕД 8703 90 10 00 (транспортні 
засоби, оснащені електричними двигунами) 
обкладаються нульовою ставкою ввізного 
мита. Безумовно, такі заходи відразу пози-
тивно вплинули на динаміку імпорту елек-
тромобілів: так, у 2015 р. в Україну було ім-
портовано 348 електромобілів, що на 550% 
більше, порівняно з 2014 р., а за перше пів-
річчя 2016 р. на митну територію України 
було імпортовано 192 електромобіля [15]. 

Наступним кроком було прийняття За-
кону України “Про внесення змін до Податко-
вого кодексу України та деяких законодавчих 
актів України щодо забезпечення збалансо-
ваності бюджетних надходжень у 2018 році” 
[16], згідно з яким передбачалось тимчасове 
звільнення від оподаткування на додану вар-
тість операції із ввезення на митну територію 
України та постачання на митній території 
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транспортних засобів, оснащених виключно 
електродвигунами. Також встановлено тим-
часове звільнення від оподаткування акциз-
ним податком операцій ввезення та реаліза-
ції на митній території України аналогічних 
транспортних засобів, що позитивно впли-
нуло на обсяги продажів електромобілів в 
України. За даними “Укравтопром”, за січень-
жовтень 2018 р. кількість електромобілів типу 
BEV зросла на 81%, порівняно з аналогічним 
періодом минулого року. Таким чином, ста-
ном на жовтень 2018 р. на ринку зафіксовано 
4214 одиниць [17]. 

Закон України “Про внесення змін до По-
даткового кодексу України щодо оподаткуван-
ня акцизним податком легкових транспортних 
засобів”, ухвалений 8.12.2018 р. передбачає 
внесення змін до оподаткування електро-
мобілів акцизним податком. Так, для елек-
тромобіля, що працює виключно від енергії 
електродвигуна, ставка податку встановлена 
у розмірі 1 євро за 1 кіловат-годину електрич-
ного акумулятора. Для гібридних автомобілів 
акцизний податок становить 100 євро за 1 ав-
томобіль [18]. Отже, з 2015 р. в Україні активно 
застосовують податкові інструменти фінансо-
вого регулювання ринку електромобілів, що 
позитивно відображається на динаміці прода-
жу електромобілів на ринку. 

Державні заходи, спрямовані на збіль-
шення пропозиції на вітчизняному автомо-
більному ринку за рахунок продукції, виро-
бленої на території України, здійснюються 
відповідно до “Концепції Державної цільової 
економічної програми розвитку легкового 
автомобілебудування на період до 2020 р.”, 
згідно з якою передбачено збільшення об-
сягів виробництва легкових автомобілів у 
2020 р. до 734 тис. одиниць [19]. І хоча ін-
формація, щодо різновидів електромобілів 
не надається, проте акцентується увага на 
пріоритетності зростання пропозиції лег-
кових автомобілів за рахунок інноваційної 
складової та завдяки розміщенню на тери-

торії України виробничих потужностей ви-
робників автомобілів. 

Загалом розвиток ринку електромо-
білів віднесено до пріоритетних напрямів 
розвитку України. У квітні 2018 р. Міністер-
ство інфраструктури України презентувало 
Концепцію розвитку ринку електричного 
транспорту в Україні, згідно з якою на на-
ступні 15 років передбачається збільшення 
частки електромобілів, що працюють ви-
ключно від енергії електродвигуна, до 15%, 
а також розвиток виробництва компонентів 
для електромобілів та інфраструктури цьо-
го ринку. Для досягнення цих цілей пла-
нується використання низки інструментів 
фінансового регулювання, а саме: скасу-
вання ПДВ на імпорт та постачання комп-
лектуючих до електромобілів; скасування 
ПДВ на імпорт та постачання комплекту-
ючих для зарядних станцій; застосування 
нульової ставки ПДВ на постачання виро-
бленого в Україні електротранспорту та за-
рядних станцій; надання до 18% податкової 
знижки при придбанні нового та при пере-
обладнанні електромобіля; 0% сплати до 
Пенсійногой фонду при першій реєстрації; 
диференціація ставок податку на прибуток 
підприємств: 9% для підприємств, що за-
ймаються видобутком літію, та 0% для під-
приємств, що займаються виробництвом 
літій-іонних акумуляторів [20]. Для реаліза-
ції поставлених цілей підготовлено проект 
Закону України “Про внесення змін до де-
яких законів України щодо стимулювання 
розвитку галузі електричного транспорту в 
Україні” та проект Закону України “Про вне-
сення змін до Податкового кодексу України 
щодо стимулювання розвитку галузі елек-
тричного транспорту в Україні” [21].

Отже, в Україні регулювання ринку елек-
тромобілів здійснюється шляхом викорис-
тання податкових інструментів фінансового 
регулювання ринку. Станом на 2018 р. спо-
стерігається позитивна тенденція. Концепція 



60 ISSN 1818-5754 Світ фінансів 4 (57)/ 2018

ДЕРЖАВНІ ТА МІСЦЕВІ ФІНАНСИ

розвитку ринку електромобілів розрахована 
на короткострокову перспективу та охоплює 
як врахування світових тенденцій розвитку 
ринку електромобілів, так і рівня розвитку ав-
томобільної промисловості. Однак, на наше 
переконання, для досягнення показника 15% 
частки ринку електромобілів доцільно по-
силити державну підтримку розвитку мере-
жі станцій швидкої зарядки електромобілів 
(оскільки за рахунок податкових пільг елек-
тромобілі типу BEV і традиційні електромо-
білі володіють однаковою вартістю, проте 
головною експлуатаційною перевагою авто-
мобіля з ДВЗ є дальність ходу та тривалість 
заправки транспортного засобу). 

Такі інструменти фінансового регулю-
вання, як субсидії, кредитування доцільно 
спрямовувати в базові дослідження водневої 
енергетики та водневих технологій, що в дов-
гостроковій перспективі слугуватиме дивер-
сифікації ризиків енергетичної залежності та 
дасть можливість зайняти лідируючі позиції 
на ринку мініводневих електромобілів. 

Висновки. Фінансове регулювання –  
складова фінансового механізму, яка здій-
снюється з метою досягнення соціально-
економічних цілей держави шляхом мобілі-
зації ресурсів та подальшого їх розподілу. 
Специфікою інструментарію фінансового 
регулювання ринку електромобілів є спря-
мованість на досягнення довгострокових 
цілей концепції сталого розвитку.

На сьогодні світовий ринок електромо-
білів, лідерами якого є Китай, США, Норве-
гія та Німеччина, розвивається в трьох клю-
чових напрямках: виробництво гібридних 
електромобілів, електромобілів, що пра-
цюють за принципом використання елек-
тричного акумулятора, та електромобілів, 
що працюють за принципом використання 
паливних елементів за принципом перетво-
рення водню в електроенергію (водневі).

До фінансових інструментів регулюван-
ня попиту на електромобілі належать: суб-

сидіювання, кредитування, податкові пільги. 
При визначенні розміру субсидій врахову-
ється вартість на внутрішньому ринку ана-
лога з двигуном внутрішнього згорання та 
інші фактори, а також низка інших цінових 
і нецінових факторів попиту на електромо-
біль. Податкові пільги, як правило, перед-
бачають звільнення від усіх податків, що 
справляються при купівлі і в процесі експлу-
атації транспортного засобу. Досвід Німеч-
чини та Китаю свідчить, що спрямування 
застосування фінансових інструментів на 
розвиток інфраструктури електрозарядних 
станцій, а також покращення експлуатацій-
них характеристик електромобіля мають 
більшу ефективність, ніж одноразові субси-
дії при купівлі автомобіля. 

Для стимулювання пропозиції на ринку 
електромобілів інструменти фінансового 
регулювання застосовуються в наступних 
напрямках: податкове навантаження на ав-
томобільну продукцію з ДВЗ, фінансування 
базових розробок, пов’язаних із ключовими 
технологіями в електромобільній промис-
ловості та альтернативним використання 
обмежених ресурсів, а також фінансування 
розширення інфраструктури. 

В Україні ринок електромобілів пере-
буває на етапі становлення. До головних 
факторів стимулювання його розвитку на-
лежать: застосування податкових пільг 
впродовж останніх трьох років, а саме – за-
стосування нульової ставки ввізного мита, 
звільнення від сплати ПДВ, зниження став-
ки акцизного податку, а також значні екс-
плуатаційні переваги електромобілів. 

Отже, дослідження особливостей вико-
ристання інструментів фінансового регулю-
вання на ринку електромобілів дає змогу 
стверджувати про їх доволі широкий діа-
пазон. Однак безаперечною умовою ефек-
тивності є комбіноване їх використання з 
узгодженням довгострокових цілей розви-
тку держави. 
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