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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Автомобілебудування є провідною галуззю машино!
будування в Україні. Так, за даними Державної служби
статистики України [1] у 2010 р. частка реалізованих ав!
тотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших
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NORMATIVE AND LEGAL BASIS ENSURING THE COMPETITIVENESS OF DOMESTIC
AUTOMAKERS ON THE NATIONAL AUTOMOBILES SALE MARKET

У статті ідентифіковано нормативно
правове підгрунтя (у тому числі базове, додаткове та індивідуалізо

ване) забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних автовиробників на національному ринку продажу
автомобілів. Виявлено, що базовими нормативно
правовими актами, що регламентують розвиток вітчизняно

го автомобілебудування, є Закон України "Про розвиток автомобільної промисловості України" зі змінами від
6 липня 2005 року, Програма розвитку автомобілебудування, Концепція розвитку автомобільної промисло

вості та регулювання ринку автомобілів у період до 2015 року, Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності, пов'язаної з виробництвом автомобілів та автобусів, і порядку здійснення контролю за їх додер

жанням, а також Концепція Державної цільової економічної програми розвитку легкового автомобілебуду

вання на період до 2020 року. Додатковими нормативно
правовими актами, що регламентують окремі аспекти
провадження господарської діяльності вітчизняних автомобілебудівних підприємств (як от забезпечення ви

робничого процесу сировиною та комплектуючими й окреслення умов ціноутворення), є ряд постанов Верхов

ної Ради України та Кабінету Міністрів України, розпоряджень Кабінету Міністрів України та наказів галузе

вих міністерств. До індивідуалізованих нормативно
правових актів, якими регулюється господарська діяльність
окремих вітчизняних автомобілебудівників, належать ряд Указів Президента України та постанов Кабінету
Міністрів України на кшталт Указу Президента України "Про присвоєння почесних звань України працівни

кам відкритого акціонерного товариства "Кременчуцький автомобільний завод", Полтавська область" і По

станови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Інвестиційної програми виробництва вантажних ав

томобілів та автобусів товариством з обмеженою відповідальністю "Кременчуцький автоскладальний завод"".

In the article the normative and legal basis (including basic, additional and individualized) ensuring the
competitiveness of domestic automakers on the national automobiles sale market is identified. Revealed that the basic
normative and legal acts regulating the development of the domestic automotive industry are Law of Ukraine "On the
development of automobile industry in Ukraine" amended on July 6, 2005, Program of automotive industry development,
Concept of the automotive industry development and regulation of the automobiles market in the period to 2015,
Licensing terms for activities related to the production of cars, trucks and buses, and the procedure for control over
their observance, and Concept of the State target economic program of development of the cars construction industry
in the period to 2020. Additional normative and legal acts that regulate certain aspects of economic activities of the
domestic motor industry enterprises (such as providing production process by raw materials and components, and
outlining price formation conditions) are number of resolutions of the Verkhovna Rada of Ukraine and the Cabinet of
Ministers of Ukraine, orders of the Cabinet of Ministers of Ukraine and orders of the branch ministries. Individualized
normative and legal acts that regulate economic activity of some domestic automakers include number of decrees of
the President of Ukraine and resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine such as Decree of the President of
Ukraine "On appointment to honor grade of Ukraine to employees of the open joint stock company "Kremenchug
Automobile Plant", Poltava region" and Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of Investment
program of trucks and buses production by the limited liability company "Kremenchug automobile assembly plant"".

Ключові слова: ринок продажу автомобілів, вітчизняний автовиробник, нормативно�правове підгрунтя.
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транспортних засобів складала 45,34% усього обсягу ре!
алізованої вітчизняної промислової продукції, у 2011 р.
— 49,66%, у 2012 р. — 51,91%, у 2013 р. — 43,72%, у 2014 р.
— 38,60%.

Водночас за даними Асоціації автовиробників Ук!
раїни "УкрАвтопром" [2] у цей же період вітчизняні ав!
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товиробники значною мірою втратили конкурентні по!
зиції на національному ринку продажу автомобілів: так,
наприклад, найбільший вітчизняний виробник легкових
автомобілів — ПАТ "Запорізький автомобілебудівний за!
вод", впевнено конкуруючи на національному ринку про!
дажу легкових автомобілів у 2010—2012 рр. із російським
автомобілебудівником ВАТ "АвтоВАЗ", поступився
лідерською позицією у 2013 р. південнокорейській авто!
мобілебудівній компанії "Нyundai Motor", а у 2014 р. —
японській автомобілебудівній корпорації "Toyota Motor"
і китайській автомобілебудівній компанії "Geely
Automobile Holdings Limited". Не менш несприятлива си!
туація склалася за останні п'ять років і на національному
ринку продажу вантажних автомобілів, де продукція про!
відних вітчизняних автомобілебудівників (ПАТ "Запор!
ізький автомобілебудівний завод", ПАТ "Кременчуцький
автомобільний завод" і ПАТ "Автомобільна компанія
"Богдан Моторс"") практично була витиснена продукцією
основних конкуруючих виробників вантажних автомобілів
— російського автомобілебудівника ВАТ "Горьківський
автомобільний завод", німецького концерну "Volkswagen
AG", італійської автомобілебудівної корпорації "Fiat" і
французької автомобілебудівної корпорації "Renault
Group". Нині лише на національному ринку продажу ав!
тобусів провідним вітчизняним виробникам автобусів
(ПрАТ "Бориспольський автозавод", ПАТ "Автомобільна
компанія "Богдан Моторс"", ПАТ "Запорізький автомобі!
лебудівний завод" і ПАТ "Завод "Часовоярські автобуси"")
вдається утримувати лідерські позиції, активно конкуру!
ючи з ВАТ "Горьківський автомобільний завод".

Така, з одного боку, перспективність, а з іншого —
значна нестабільність розвитку автомобілебудування в
Україні актуалізує питання активізації державної
підтримки вітчизняних автовиробників і, в першу чергу,
через застосування прямих методів державного регулю!
вання, якими є правові методи, — нормативно!правові
акти Верховної Ради України, Президента України та
Кабінету Міністрів України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Окремі теоретичні, методичні і прикладні аспекти дос!

лідження нормативно!правової бази державного регулю!
вання розвитку автомобілебудування та функціонування
ринку продажу автомобілів в Україні входять до сфери
наукових інтересів таких вітчизняних учених як Гапот!
ченко К.В. [3], Пирожкова Ю.В. [4], Андрєєв О.В. [5], Кол!
басін Є.С. [6], Кривоконь О.Г. [7] та інших науковців.

Цими дослідниками розглядалися можливості засто!
сування основних положень державного протекціонізму
автомобілебудування як важливої галузі національної
економіки за аналогом до провідних країн світу, у тому
числі розроблялися пропозиції щодо вдосконалення ад!
міністративних методів державного регулювання розвит!
ку вітчизняного автомобілебудування — ліцензування та
патентування, нормування та квотування, сертифікації та
стандартизації, контингентування і надавалися рекомен!
дації щодо широкого впровадження в практичну
діяльність вітчизняних автовиробників елементів еконо!
мічних методів державної підтримки суб'єктів господа!
рювання на кшталт державного замовлення та закупок,
державного інвестування та кредитування, субсидій, суб!
венцій і дотацій, податкових пільг, здійснення активного
антимонопольного регулювання конкурентного середо!
вища на національному ринку продажу автомобілів.

Проте з огляду на значну динамічність зовнішніх і
внутрішніх умов господарювання вітчизняних автомобіле!
будівників, і нестабільність вітчизняного законодавства,
потребує уточнення чинне нормативно!правове підгрунтя
забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних авто!
виробників на національному ринку продажу автомобілів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є ідентифікація нормативно!правового

підгрунтя забезпечення конкурентоспроможності вітчиз!
няних автовиробників на національному ринку продажу
автомобілів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Вітчизняна нормативно!правова база, що містить у

собі ряд законодавчих і виконавчих документів, є знач!

ною за кількістю державних актів, що її складають, і по!
требує певної систематизації не лише у прив'язці до дер!
жавної установи, яка є видавцем акту (як от закони та
постанови Верховної Ради України, укази та розпоряд!
ження Президента України, постанови та розпоряджен!
ня Кабінету Міністрів України), а й за ознакою повноти
питань, що регламентуються тими чи іншими законами,
указами, постановами та розпорядженнями. Тому в да!
ному дослідженні нормативно!правова база забезпечен!
ня конкурентоспроможності вітчизняних автовиробників
на національному ринку продажу автомобілів буде розг!
лядатися у структурному її розділення на базові, додат!
кові та індивідуалізовані нормативно!правові акти.

Основу нормативно!правового підгрунтя забезпечен!
ня конкурентоспроможності вітчизняних автовиробників
на національному ринку продажу автомобілів складають
саме базові нормативно!правові акти, до яких слід відне!
сти Закони України, прийняті Верховною Радою Украї!
ни, а також Концепції, що, як правило, являють собою
державні цільові програми.

Тим самим, детально проаналізувавши чинну норма!
тивно!правову базу України, слід віднести до базових нор!
мативно!правових актів, які регламентують розвиток
вітчизняного автомобілебудування, такі: Закон України
"Про розвиток автомобільної промисловості України" із
змінами від 6 липня 2005 року [8; 9], Програму розвитку
автомобілебудування [10], Концепцію розвитку автомо!
більної промисловості та регулювання ринку автомобілів
у період до 2015 року [11], Ліцензійні умови проваджен!
ня господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом
автомобілів та автобусів, і порядку здійснення контролю
за їх додержанням [12], а також Концепцію Державної
цільової економічної програми розвитку легкового авто!
мобілебудування на період до 2020 року [13].

Важливим напрямом державного регулювання роз!
витку вітчизняного автомобілебудування є нормативно!
правова регламентація умов здійснення виробничого про!
цесу автовиробниками, зокрема його забезпечення сиро!
виною та комплектуючими й окреслення умов ціноутво!
рення, що передбачено такими додатковими нормативно!
правовими актами: Розпорядженням Кабінету Міністрів
України "Про звільнення від сплати ввізного мита авто!
мобільних акумуляторів південнокорейського виробниц!
тва" [14], Постановою Кабінету Міністрів України "Про
встановлення граничного рівня торговельної і постачаль!
ницько!збутової надбавки (націнки) на легкові автомобілі
вітчизняного виробництва" [15], Постановою Кабінету
Міністрів України "Про перелік, обсяги і порядок ввезен!
ня товарів, що використовуються для будівництва та ви!
робничої діяльності підприємств з виробництва авто!
мобілів і комплектуючих виробів до них і не оподаткову!
ються під час ввезення їх на митну територію України"
[16] і Наказом Міністерства промислової політики Украї!
ни "Щодо затвердження Порядку визначення та затвер!
дження обсягів увезення товарів (включаючи машиноком!
плекти) на митну територію України, складу машиноком!
плектів та технічних описів складових компонентів маши!
нокомплектів, які використовуються для будівництва та
виробничої діяльності підприємств з виробництва авто!
мобілів і комплектуючих виробів до них" [17].

Не меншу важливість має надання податкової
підтримки (у тому числі податкових пільг) вітчизняним
автовиробникам, що передбачено Постановою Верховної
Ради України "Про стабілізацію роботи підприємств!ви!
робників легкових і вантажопасажирських автомобілів"
[18], Постановою Кабінету Міністрів України "Про зат!
вердження Порядку звільнення від обкладення акцизним
збором оборотів з реалізації легкових, вантажно!паса!
жирських автомобілів, мотоциклів, що виробляються ук!
раїнськими підприємствами усіх форм власності" [19] та
Законом України "Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо відміни екологічного податку за
утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та
оподаткування акцизним податком операцій з переоблад!
нання ввезеного на митну територію України транспорт!
ного засобу у підакцизний легковий автомобіль" [20].

У окремих випадках державна підтримка автомобіле!
будування здійснюється через надання адресної матері!
альної допомоги або застосування соціально!психологі!
чних методів на кшталт стимулювання праці персоналу
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щодо конкретних провідних вітчизняних виробників лег!
кових, вантажних автомобілів і автобусів. Здійснення та!
ких заходів державного забезпечення конкурентоспро!
можності вітчизняних автовиробників на національному
ринку продажу автомобілів регламентується індивідуал!
ізованими нормативно!правовими актами на кшталт По!
станови Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Інвестиційної програми виробництва вантажних авто!
мобілів, автобусів, комплектуючих виробів і запасних ча!
стин до них закритим акціонерним товариством
"Львівський автомобільний завод"" [21], Постанови Каб!
інету Міністрів України "Про затвердження Інвестицій!
ної програми виробництва вантажних автомобілів і авто!
бусів відкритим акціонерним товариством "Луцький ав!
томобільний завод"" [22], Постанови Кабінету Міністрів
України "Про затвердження Інвестиційної програми ви!
робництва вантажних автомобілів та автобусів товари!
ством з обмеженою відповідальністю "Кременчуцький
автоскладальний завод"" [23], Указу Президента Украї!
ни "Про присвоєння почесних звань України працівни!
кам відкритого акціонерного товариства "Кременчуцький
автомобільний завод", Полтавська область" [24] і Указу
Президента України "Про відзначення державними на!
городами України працівників акціонерного товариства
"Запорізький автомобілебудівний завод"" [25].

ВИСНОВКИ
Підводячи підсумки проведеного теоретичного до!

слідження, можна зазначити наступне: нині на дер!
жавному рівні приділяється значно менше уваги забез!
печенню конкурентоспроможності вітчизняних авто!
виробників на національному ринку продажу авто!
мобілів, а ніж у передкризовий період, про що свідчить
той факт, що переважна більшість розглянутих нор!
мативно!правових актів була видана органами зако!
нодавчої та виконавчої влади в період 1993—2008 рр.
Так, у посткризовий період, коли автомобілебудуван!
ня переживало тяжкі часи різкого спаду обсягів ви!
робництва та реалізації продукції, не було жодним чи!
ном скориговано діюче на той момент нормативно!
правове підгрунтя забезпечення конкурентоспромож!
ності вітчизняних автовиробників на національному
ринку продажу автомобілів, зокрема, Концепцію роз!
витку автомобільної промисловості та регулювання
ринку автомобілів у період до 2015 року, прийняту ще
в 2006 році.

Така неуважність з боку держави до проблем розвит!
ку підприємств вітчизняного автомобілебудування в по!
сткризовий період, а також реалізація найбільш загаль!
ного, не індивідуалізованого підходу при прийнятті у 2014
році Концепції Державної цільової економічної програ!
ми розвитку легкового автомобілебудування на період до
2020 року в сукупності ставлять під сумнів дієвість сучас!
ного нормативно!правового підгрунтя забезпечення кон!
курентоспроможності вітчизняних автовиробників на на!
ціональному ринку продажу автомобілів і, тим самим, ак!
туалізують необхідність його подальшого доопрацюван!
ня та вдосконалення.
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