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АВТОМОБІЛІЗАЦІЯ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

Нинішнє життя ми вже не уявляємо без автомобіля. За даними, що надає 

аналітичний портал «Auto mail», в Україні на тисячу населення налічується лише 

191 автомобіль, що ставить країну на 69-е місце за рівнем автомобілізації з 145. 

Населення країн так званого «золотого мільярда», що їх часто відносять до 

постіндустріальних, складає приблизно 20% від населення планети, проте частка 

автомобілів, що припадає на них, сягає 80%. По забезпеченості машинами на 

душу населення виділяється група великих країн, які не майже відрізняються за 

показниками автомобілізації одна від одної. Це США, Португалія, Нова Зеландія, 

Австралія, Італія, Німеччина, Франція, Японія. Їх показники - від 600 до 850 авто 

на 1000 жителів. За даними останнього дослідження, проведеного Асоціацією 

автовиробників Європи (ACEA), середній рівень автомобілізації в 27 країнах 

об'єднаної Європи становить 508 штук на тисячу жителів. Для нових країн - 

членів ЄС він істотно нижчий - 307 на тисячу жителів. Загальна чисельність 

автопарку ЄС сягає 229 млн. легкових автомашин.  

Лідером рейтингу  світового рейтингу  с Монако. У цій країні  на 1000 

жителів припадає 908. Другу позицію посідають США (802 автомобілі), третю – 

 Ісландія (746). Четверту і п’яту – Люксембург (739) і Нова Зеландія (718). Крім 

них, у десятці лідерів  Мальта (679 автомобілів), Кіпр (675), Італія (672), 

Австралія (622) і Канада (602). Росія (317 авто на тисячу осіб) та Білорусь (355 

авто) істотно перегнали Україну по забезпеченості автомобілями. Західні сусіди 

також можуть похвалитися високими показниками: Польща 575 авто на тис. 

населення, Словаччина - 395, Румунія - 260, Угорщина - 343. Серед безпосередніх 

сусідів тільки Молдова має більш низький рівень автомобілізації - 177 авто на тис. 

населення. 

За рівнем автомобілізації Україна суттєво відстає від країн Європи і США. 

Що не так уже й погано –  через негативний вплив вихлопних газів на довкілля. 

Водночас ці цифри свідчать про бідність людей. Якщо порівняти українські 

показники, скажімо, із російськими, то сусідня країна випереджає нас на майже 

100 автомобілів на 1000 осіб.  

На сьогоднішній день, автомобілізація суспільства, має колосальне значення 

для задоволення соціально-економічних потреб людини, забезпечує динамічний 

розвиток промисловості, сільського господарства, торгівлі, медицини та багатьох 

інших сфер суспільного життя. 
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