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Цілі структурної модернізації національної економіки набувають особливої ваги в 
умовах конкурентних викликів посткризового світу. Оптимізація використання 
національних конкурентних переваг вимагає, серед іншого, й надання державної підтримки 
суб’єктам господарювання. Багаторічна практика застосування інструментів державної 
підтримки у розвинених країнах в умовах ринкових принципів економічної організації 
сформувала ефективні механізми регулювання такої підтримки, спрямованого на 
мінімізацію її негативного впливу на конкуренцію. 

Практика державної підтримки суб’єктів господарювання набула значного 
поширення й в Україні. Серед  механізмів надання підтримки - видатки державного 
бюджету, податкові пільги, надання державних гарантій для забезпечення виконання 
боргових зобов'язань за запозиченнями суб'єктів господарювання. При цьому 
законодавством України не передбачено (за винятком механізму надання державних 
гарантій) систематизованих підходів та критеріїв  прийняття рішень про надання державної 
підтримки. Переважна більшість механізмів такої підтримки є де-факто проявами політики 
державного патерналізму та не узгоджуються з сучасними принципами ринкової 
організації економіки.  

Галузева структура надання підтримки не корелює з цілями та пріоритетами 
структурної модернізації економіки. Спільними тенденціями у 2009-2012 роках для всіх 
видів підтримки (пільги, видатки, гарантії) є низька питома вага промислових галузей з 
потенціалом імпортозаміщення при високих обсягах підтримки для сільського 
господарства, паливно-енергетичного комплексу, сфери послуг, розвитку інфраструктури. 
Як свідчить аналіз найбільших втрат від надання податкових та митних пільг, лише деякі з 
них безпосередньо пов’язані з результатами виробничої діяльності підприємств, або 
спрямовані на досягнення змін у діяльності суб’єктів господарювання, структурних змін в 
економіці тощо. 

Поглиблення економічних реформ, модернізація національної економіки відповідно 
до критеріїв, визначених цілями європейської інтеграції, необхідність дотримання  вимог, 
які накладає членство у міжнародних організаціях (зокрема СОТ), спонукають до 
послідовної відмови від застарілих форм державної допомоги.  

Водночас у міжнародній конкуренції українські виробники постійно стикаються з 
контрагентами, які працюють в умовах наявності розвинених мереж державної допомоги 
суб’єктам господарювання, що ставить їх у наперед нерівні конкурентні умови. Правила 
державної допомоги ЄС є цілісним механізмом, що забезпечує ефективне спрямування 
бюджетних та інших ресурсів держав-членів ЄС на проведення структурних перетворень в 
економіці та підвищення конкурентоспроможності суб’єктів спільного ринку 
Європейського Союзу. 

Отже Україна потребує динамічного впровадження сучасної мережі державної 
підтримки, яка має відповідати міжнародним (насамперед європейським) стандартам та 
забезпечувати максимально ефективне використання виділених на цю підтримку 
державних коштів. 

Здатність ефективно надавати підтримку, яка стимулює розвиток технологій, 
створення нових робочих місць, сприяє виходу підприємств на нові ринки є ознакою 
сучасної, розвиненої індустріальної та постіндустріальної держави. У таких випадках 
втрати бюджету компенсуються зростанням доходів від видів діяльності, що були 
підтримані, покращується інфраструктура, залучаються інвестиції тощо. Разом з тим, 
підтримка може мати і негативні наслідки, як правило, коли вона є надмірною, 
необґрунтованою і неефективно використовується. Це, в свою чергу, призводить до втрат 
бюджету, економічно невиправданого покращення фінансового стану окремих учасників 



ринку, зростання державного боргу і зниження ділової активності, що є наслідками 
спотворення економічної конкуренції. 

В контексті модернізації системи державної підтримки економічної діяльності в 
Україні правила державної допомоги ЄС можуть і повинні розглядатися не лише як 
предмет виконання зобов’язань в рамках діючої договірно-правової бази відносин з ЄС та 
майбутньої Угоди про асоціацію, а насамперед як сучасний економіко-правовий інструмент 
регулювання, вивчення і впровадження якого є доцільним виходячи з внутрішньої 
необхідності.  

У 2004 та 2007 роках законопроекти, спрямовані на впровадження в Україні правил 
державної допомоги ЄС, розроблялися Антимонопольним комітетом України, проте не 
були підтримані Верховною Радою України. Вузька спрямованість цих законопроектів на 
розбудову виключно контрольної функції, відсутність нормативного простору для 
залучення та взаємодії усіх зацікавлених органів влади та інших сторін процесу державної 
підтримки не сприяли їх схваленню парламентом.  

Ці недоліки не було враховано в подальшому. Розроблений та внесений до Верховної 
Ради України проект закону «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» (№ 2549 
від 5 квітня 2013 року), передбачає встановлення повноважень АМКУ щодо моніторингу 
державної допомоги, розгляду та погодження питань щодо її надання, разом із 
відповідними процедурами. Водночас змістовних критеріїв аналізу впливу державної 
допомоги на конкуренцію, крім загальних формулювань на основі норм статті 
Лісабонського договору, законопроект не містить. 

Насамперед, у законопроекті не відображена норма Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС щодо прямого посилання на цілі та вимоги горизонтальних та 
секторальних правил державної допомоги ЄС, а також регламенту щодо загальних 
групових винятків як підстав для визнання державної допомоги такою, яка відповідає меті 
Угоди (тобто є легітимною в рамках Угоди). Одночасно у законопроекті відсутні критерії 
розгляду та погодження уповноваженим органом питань державної допомоги, особливо її 
впливу на конкуренцію.  

Крім того, базові норми законопроекту що щодо визначення державної допомоги та 
критеріїв її припустимості не відповідають повною мірою положенням Лісабонського 
договору. Однозначні положення про те, що державна допомога спотворює конкуренцію 
або є недопустимою для конкуренції, якщо інше не передбачене законом, формують 
несприйняття системи правил ЄС у зацікавлених сторін і не сприятимуть їх впровадженню, 
тим більше, що законопроект не встановлює чітких процедур та критеріїв визначення 
припустимості. 

У зв’язку з цим вбачається доцільним суттєво доопрацювати законопроект № 2749 
«Про державну допомогу суб’єктам господарювання»:  

- визначивши норми застосування положень горизонтальних, секторальних, 
особливих правил державної допомоги ЄС для розробки нових і внесення змін до 
діючих схем, програм і заходів державної підтримки економічної діяльності в 
Україні; 

- відобразивши у повному обсязі відповідні положення Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС, а також структуру і основні принципи правил державної 
допомоги ЄС; 

- запровадивши, поряд із функціями контролю (нагляду) та моніторингу державної 
допомоги, функції координації, методологічного забезпечення розробки і 
внесення змін до схем, програм і проектів державної допомоги відповідно до 
правил ЄС, з покладенням цієї функції на Мінекономрозвитку або міжвідомчий 
колегіальний орган. 

 


