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 АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS) 

Розглянуто спеціальні норми конкурентного європейського та антимонопольно-конкурентного національного законо-
давства щодо правомірності надання державної допомоги суб’єктам господарювання. Наводяться відомості про віт-
чизняні та зарубіжні наукові надбання у сфері диференціації державної допомоги. Розкрито недостатність законода-
вчого врегулювання та відсутність послідовності і внутрішньої структурованості законодавчих приписів, які 
стосуються понятійного апарату в цій сфері. Запропоновано новий підхід з позиції правомірності надання державної 
допомоги суб'єктам господарювання  шляхом розподілу її на рівні. Зазначено, що імплементація європейських норм 
в національне законодавство в сфері державної допомоги призводить до прискореної трансформації інституту дер-
жавної допомоги. Зроблено висновок, що слід заповнювати прогалини стосовно правомірності державної допомоги 
суб’єктам господарювання у національному законодавстві з урахуванням європейського досвіду. 

Ключові слова: економічна конкуренція; антимонопольно-конкурентне законодавство; обмеження 
конкуренції; легалізація державної допомоги  

*** 
Problem statement. With the adoption of a special law in the field of state aid to economic entities, the issues of its legal fill-
ing, first of all, the development of secondary legislation, as well as the practical operation of the introduced legislative regu-
lations, was actualized. In view of its international obligations, Ukraine seeks to implement European standards and create 
the institutional, legal and organizational framework for the functioning of the State aid system. However, effective legal reg-
ulation of relations in this area requires categorical certainty; harmonization of the principle of prohibition with its permission, 
established by the legislator; the clarity of the mechanisms of state aid legalization. Therefore, the question of the legality of 
state aid to economic undertakings often raises questions. This is due to the lack of legislative regulation and the lack of con-
sistency and internal structure of the legislative provisions, which entails irreversible consequences concerning the conceptual 
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apparatus in this area, in particular, the distortion of the purpose of the aid, its forms, and the reasons for providing it. The 
purpose of our work is to compare views and approaches to the separation of state aid under different criteria; analysis of 
national legislation in the field of state aid regarding the legalization of its provision;  forming a new approach to the distribu-
tion of state aid in terms of its legitimacy. Methods. Research methods: dialectical, formal-logical, comparative-legal, sys-
tem-structural. Results. The novelty of the article is to propose a completely new approach from the point of view of the law-
fulness of granting state aid to economic entities by dividing it at the levels based on the current competitive European and 
national legislation. Conclusions. Based on the conducted research, it is concluded that the problem of the legality of state 
aid to economic entities has gaps in regulation, which require urgent harmonization of substantive and procedural legislative 
norms regarding the special Law. 

Key words: economic competition; antitrust and competition law; restriction of competition; legalization of state aid 
 

Постановка проблеми 

З прийняттям спеціального закону в сфері 
державної допомоги суб'єктам господарювання 
(далі – державна допомога) актуалізувалися 
питання його правового наповнення, в першу 
чергу, розробки законодавства-слідства прийня-
того правового документа, а також практичного 
оперування введеними законодавчими приписа-
ми. Україна увійшла в процеси регулювання 
державної допомоги, які мають в своєму арсе-
налі рівні як національних юрисдикцій зарубіж-
них країн, так і міжнародної юрисдикції Євро-
пейського Союзу. Так, у літературі зазначалося, 
що тенденція до модернізації інституту держав-
ної допомоги розпочалася з Уругвайським рау-
ндом багатосторонніх перемовин, результатом 
чого стало заснування СОТ та, серед іншого, 
укладення Угоди про субсидії та компенсаційні 
заходи [1, c.13]. З огляду на те, що Україна є 
членом СОТ та має міжнародні зобов’язання, 
вона повинна здійснювати адаптацію національ-
ного законодавства та створювати інституційні, 
правові та організаційні засади функціонування 
системи державної допомоги. Імплементація 
європейських норм і досвіду має на меті уникну-
ти негативного впливу на конкуренцію, сприяти 
зменшенню обсягів допомоги, підвищенню про-
зорості державних фінансів, уможливить рест-
руктуризацію збиткових державних компаній, а 
також забезпечувати створення рівних умов ді-
яльності суб’єктів господарювання. Проте, для 
результативного правового регулювання відно-
син у цій сфері потрібна категоріальна визначе-
ність; узгодження принципу заборони з її дозво-
лом, які встановлені законодавцем; зрозумілість 
механізмів легалізації державної допомоги, адже 
відсутність послідовності, внутрішньої структу-
рованості законодавчих приписів тягне за собою 
незворотні наслідки, які стосуються понятійного 
апарату в цій сфері загалом, зокрема викривлен-
ня мети допомоги, її форм, та підстав надання. 
Все це може сприяти нецільовому отриманню 
державної допомоги, перевищенню дозволених 

повноважень з боку надавачів державної допо-
моги та безпідставним витратам з державного 
бюджету. Надання державної допомоги всупереч 
встановленим правилам тягне за собою негати-
вні наслідки як для надавачів, так і для отриму-
вачів такої допомоги. Неправомірна державна 
допомога може завдати шкоди іншим суб’єктам 
господарювання, що існують на ринку, шляхом 
спотворення конкуренції, тому що залучення 
такої допомоги має на меті отримання певних 
привілеїв.  

Цілком логічним є визначення науковцями 
поняття державної допомоги, виокремлення її 
видів та їх співвідношенням з європейським за-
конодавством. Зокрема, важливі аспекти право-
вого регулювання надання державної допомоги 
суб’єктам господарювання отримали вираз у 
Т.В. Некрасової, проте, внаслідок динамічності 
розвитку відносин у сфері державної допомоги, 
законодавство як України, так і ЄС було значно 
реформовано, і останні істотні зміни не було 
враховано у даному дослідженні [2]. Окремі гос-
подарсько-правові аспекти надання державної 
допомоги було висвітлено у працях О.Е.  Лілле-
мяе [3]. А. Біонді (Andrea Biondi, 2013) дослі-
джено поняття державної допомоги через пре-
цедентну практику судів ЄС, яка спрямована на 
збереження вільного руху і чесної конкуренції 
між державами та забезпечення дотримання 
законодавства ЄС з точки зору прозорого еко-
номічного управління [4]. К. Бекон (Bacon K., 
2009) у сфері конкурентного права ЄС розгля-
нув передумови й розвиток законодавства ЄС 
про державну допомогу, концепцію державної 
допомоги, а також більш практичні процедурні 
питання в сфері державної допомоги [5]. Однак 
досліджень, присвячених визначенню правомі-
рності державної допомоги, її класифікації та 
співвідношення з європейським законодавст-
вом, бракує.  

З огляду на це, метою статті є визначення рі-
зновидів класифікації державної допомоги з 
урахуванням національного та європейського 
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досвіду, розкриття змісту правомірності держа-
вної допомоги суб’єктам господарювання, та 
пропозиція нового підходу до поділу державної 
допомоги. Її новизна полягає в пропозиції абсо-
лютно нового підходу значення правомірності 
допомоги, шляхом поділу її на рівні, спираючись 
на чинне конкурентне європейське та антимоно-
польно-конкурентне національне законодавство. 
Завданням роботи є з’ясування та дослідження 
поглядів з класифікації державної допомоги за 
різними критеріями; аналіз національного зако-
нодавства у сфері державної допомоги з позиції 
легалізації її надання; формування нового пог-
ляду на поділ державної допомоги з точки зору 
її правомірності. 

Класифікації видів державної допомоги 
суб’єктам господарювання  

Національне законодавство та наукова спі-
льнота виокремлюють різні види надання дер-
жавної допомоги суб’єктам господарювання. 
Проте, єдиного підходу до визначення системи 
елементів, за допомогою яких здійснюється ди-
ференціація інституту державної допомоги за 
видовими ознаками,  на даний момент не ви-
значено. 

Так, законодавство України в сфері держав-
ної допомоги на даному етапі модернізації та 
імплементації норм європейського законодавст-
ва містить декілька нормативно-правових актів, 
що регулюють питання надання суб’єктам гос-
подарювання різних видів державної допомоги. 
Аналіз діючого законодавства України дозволяє 
констатувати, що сьогодні надання державної 
допомоги суб’єктам господарювання здійсню-
ється за різними напрямками. 

Зокрема, Т.В. Некрасова сконцентрувала ува-
гу на напрямках, що дають підстави для визна-
чення основних видів державної допомоги су-
б’єктам господарювання, враховуючи при цьому 
приналежність суб’єктів господарювання до тієї 
чи іншої галузі економіки. В залежності від рівня 
надання державна допомога може бути: загаль-
нодержавною (надання якої здійснюється на 
паритетних засадах, в результаті чого всі суб’єк-
ти господарювання, які відповідають певним 
критеріям, мають право на її отримання), галу-
зевою (надання здійснюється в межах певної 
галузі економіки або соціальної сфери) та регіо-
нальною (надання якої здійснюється з метою 
вирівнювання соціально-економічних диспропо-
рцій регіонів). В залежності від кола осіб, які 
отримують державну допомогу, виділяється за-
гальна державна допомога, що надається за 
критеріями, встановленими законодавством, та 

індивідуальна, яка надається лише окремій кате-
горії суб’єктів господарювання в залежності від 
певних ознак, які характеризують деякі особли-
вості їх господарської діяльності. Також науко-
вець поділяє державну допомогу на інвестиційну 
та дотаційну, довгострокову та короткострокову, 
поворотну та безповоротну, імперативну й суб-
сидіарну. Але перелік видів допомоги є далеко 
не вичерпним. Подальший розвиток законодав-
ства та укріплення суспільного господарського 
порядку обумовлює виникнення принципово но-
вих видів державної допомоги суб’єктів господа-
рювання, що, у свою чергу, потребує їх трансфо-
рмації в загальну систему основних елементів 
державної допомоги [2, с.34].   

К.В. Смирнова, спираючись на Регламент 
659/1999 від 22.03.1999 р., виділяє існуючу допо-
могу та нову допомогу [6, с.342]. Існуючою допо-
могою є схеми допомоги або окремі випадки на-
дання допомоги, що були задіяні до вступу в силу 
Маастрихтського Договору для даної держави 
члена ЄС, а також допомога, яка була ухвалена 
Комісією ЄС згідно з процесуальними правилами 
для нової допомоги. Існуюча допомога не потре-
бує надання попереднього повідомлення, але 
підлягає постійному контролю з боку Комісії ЄС.  

Нова допомога, як зазначає вчена, включає 
схеми допомоги і нові випадки індивідуальної 
допомоги, що не були включені у попередньо 
оголошені програми допомоги. Проте, нова до-
помога так само надається після обов’язкового 
попереднього повідомлення Комісії ЄС [6, с.342]. 

Досліджуючи законодавство ЄС, слід виділити 
такі, позначені О. Нів'євським, С. Таран і Н. Ле-
щенко, три основні види державної допомоги: 
горизонтальна, регіональна та секторальна. Го-
ризонтальна допомога спрямована на покра-
щення навколишнього середовища, пом’як-
шення проблем безробіття, науково-технічний 
розвиток,  підтримку малих та середніх підпри-
ємств незалежно від галузевої ознаки та вклю-
чає підтримку на реструктуризацію підприємств 
[7, с.25]. Регіональною допомогою є підтримка 
відсталих регіонів. Допомога окремим секто-
рам може надаватись у випадку, коли механіз-
ми ринку не спрацьовують. Ці випадки вклю-
чають кризовий стан, приватизацію, боротьбу з 
безробіттям та проведення реструктуризації. 
Допомога окремим секторам урегульована з 
допомогою галузевого законодавства. Загалом 
така допомога спрямована на: аудіовізуальну про-
дукцію, телерадіомовлення, електроенергетику, 
поштові послуги, суднобудування, металургію, 
широкосмугові мережі, транспорт та вугільну 
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галузь. Положення законодавства можуть пос-
лаблювати правила надання державної допо-
моги, проте, в більшості випадків, роблять пра-
вила більш обмежуючими. 

Хоча зазначений перелік правил охоплює бі-
льшість можливих випадків надання допомоги, 
держави-члени іноді пропонують для погоджен-
ня Комісією схеми, які не відповідають запрова-
дженій класифікації і тому розглядаються Комі-
сією на основі власних критеріїв, що також 
можуть включати положення діючих правил, на-
станов і рамкових положень. Основним завдан-
ням для уряду, який надає допомогу, є передба-
чення її наслідків для загального добробуту. При 
цьому завдання Єврокомісії обмежується оцін-
кою впливу допомоги на конкуренцію. Держави-
члени повинні розрахувати вартість фінансу-
вання допомоги для бюджету та інші витрати, 
оцінити можливість погіршення добробуту в ін-
ших секторах внаслідок надання допомоги, а в 
подальшому – забезпечити ефективне викорис-
тання допомоги, запобігаючи марному витра-
чанню коштів [8, с.18]. 

О.Е. Ліллемяе схиляється до поділу держав-
ної допомоги більш схожого до європейського, а 
саме: на галузеву (заходи, що стосуються окре-
мих галузей економіки, зокрема, сільське госпо-
дарство, рибальство, видобуток вугілля та ін.) та 
горизонтальну (дослідження і наукові розробки, 
охорона навколишнього природного середовища, 
підтримка малого та середнього бізнесу, ство-
рення нових робочих місць або навчання, допо-
мога для регіонального розвитку тощо) [3, с.78]. 

Перший вид вважається таким, що потенцій-
но може спотворювати конкуренцію. Враховую-
чи те, що горизонтальна допомога зачіпає всі 
або більшість підприємств, спрямовуючи дер-
жавні кошти на різні цілі, вона є найоптимальні-
шим варіантом в умовах ринкової конкуренції. 
Горизонтальна допомога, як зазначає Н. Бакіла 
(Băcila N., 2010), також включає в себе допомо-
гу для порятунку підприємств та реструктуриза-
ції підприємств, які знаходяться в складному 
фінансовому становищі ("тимчасові труднощі") 
[9, с.117]. Цей вид допомоги вважався і вважа-
ється Європейською Комісією більш прийнят-
ним, тому що в меншій мірі призводить до спо-
творення конкуренції на внутрішньому ринку і є 
оптимальним для створення більш життєздатної 
європейської економіки на міжнародному рівні. 

Поділ державної допомоги суб’єктам 
господарювання за рівнями легалізації 

Враховуючи існуючі напрацювання націона-
льних та зарубіжних науковців з приводу харак-

теристики видів державної допомоги суб’єктам 
господарювання, з позицій чинного законодав-
ства, можна виділити наступний підхід до поділу 
державної допомоги за рівнями легалізації, 
встановлення її допустимості відповідними но-
рмативно-правовими актами. Основною озна-
кою такого поділу стало не спрямування держа-
вної допомоги до якої-небудь галузі чи сфери, а 
її відповідність критеріям правомірності чинного 
законодавства. Пропонуємо перший (базовий) 
рівень легалізації відносити до відображеного в 
спеціальному Законі України "Про державну допо-
могу суб’єктам господарювання" від 01.07.2014 р. 
№ 1555–VII [10] (далі – Закон). Другий рівень 
розглядаємо як такий, що можна віднести до 
спеціального (базового) законодавства з необ-
хідністю приведення іншого численного законо-
давства про допомогу у сфері господарювання з 
боку держави (в першу чергу, рівня законів) у 
відповідність до Закону. До третього рівня про-
понуємо віднести практичну реалізацію законо-
давчих вимог на місцевому рівні, надання ознаки 
правомірності прийнятим рішенням і рішенням, 
які  приймаються (локальне/місцеве профільне 
законодавство), про підтримку у будь-якій формі 
суб’єктів господарювання за рахунок місцевих 
ресурсів, що може загрожувати економічній кон-
куренції, створюючи переваги під час здійснен-
ня господарської діяльності (з урахуванням ви-
мог п.1 ч.1 ст.1 Закону).       

Базовий рівень легалізації вимагає аналізу 
проблематики з позиції комплексності, так як 
включає кілька напрямків. Перш за все, необ-
хідно враховувати сферу дії Закону, особливо 
ту державну допомогу, яка не підпадає під його 
правові приписи (ч.2 ст.3). Наприклад, можна 
вказати на господарську діяльність, пов’язану з 
наданням послуг, що становлять загальний еко-
номічний інтерес, у частині компенсації обґрун-
тованих витрат на надання таких послуг: у сфері 
функціонування ринку електричної енергії; у 
сфері функціонування ринку природного газу; у 
сфері надання житлово-комунальних послуг. Не 
зважаючи на те, що постановою Кабінету Мініс-
трів України затверджений перелік послуг, що 
становлять загальний економічний інтерес [11], 
подальше удосконалення цього переліку має 
відбуватися із врахуванням теоретичних напра-
цювань щодо змісту цього поняття. 

Фундаментальне значення встановлення 
сфери застосування Закону полягає також у мо-
жливості потенційного звуження його дії, напри-
клад, як це було зроблено минулого року, коли 
були виключені (тобто легалізована державна 
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допомога) проекти, що реалізуються Українсь-
ким культурним фондом у порядку, встановле-
ному відповідним законодавчим актом, а саме: 
Законом України "Про Український культурний 
фонд" [12]. 

Загальний принцип недопустимості держав-
ної допомоги суб’єктам господарювання (ст.2 
Закону) нівелюється виключеннями з нього, 
встановленими Законом (ст.2 та розділ 2 Зако-
ну). І тут законодавець виділяє дві групи такої 
легалізованої допомоги: допустима в силу пра-
вової норми (ст.5 Закону) і та, що може бути до-
пустимою Уповноваженим органом (за Законом – 
це Антимонопольний комітет України (ч.1 ст.8 
Закону) при дотриманні ряду умов, які встанов-
лює в тому числі Уряд (ст.6 Закону). 

Безумовно припустимою є та державна допо-
мога, яка надається для досягнення однієї з двох 
цілей: 1) забезпечення споживачів соціально ва-
жливими товарами, за умови, що така допомога 
не є дискримінаційною стосовно місця похо-
дження товарів; 2) відшкодування шкоди особам, 
постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій 
техногенного чи природного характеру [10]. 

За Законом України "Про державну допомогу 
суб’єктам господарювання" від 01.07.2014 р. 
№ 1555–VII, з урахуванням критеріїв допусти-
мості для окремих категорій державної допомоги, 
а також зазначених вище цілей, Антимонополь-
ний комітет України може прийняти рішення про 
допустимість державної допомоги суб'єктам го-
сподарювання. При цьому в актах обов'язково 
зазначається: мета і форми державної допомо-
ги; категорії отримувачів і максимальний розмір 
державної допомоги; умови та спосіб розрахунку 
сукупного розміру державної допомоги; витра-
ти, що можуть бути відшкодовані отримувачам 
державної допомоги. Урядом вже затверджено 
критерії оцінки допустимості таких категорій 
державної допомоги: допомога для забезпечен-
ня розвитку регіонів; підтримка середнього та 
малого підприємництва; допомога на професійну 
підготовку працівників; допомога на працевлаш-
тування окремих категорій працівників та ство-
рення нових робочих місць; допомога на віднов-
лення платоспроможності та реструктуризацію 
суб’єктів господарювання; допомога на прове-
дення наукових досліджень, технічний розвиток 
та інноваційну діяльність. Із так званих галузевих 
критеріїв АМКУ розроблено, оприлюднено та 
проведено громадські обговорення лише по кри-
теріям у вугільній галузі та у банківській галузі. 

Названі у Законі, але не охоплені поки уря-
довим регулюванням допомога на захист на-

вколишнього природного середовища і допомо-
га на підтримку окремих галузей економіки. 

Крім того слід вказати ще на наявність фак-
тичної квазі-легалізації державної допомоги 
суб’єктам господарювання за допомогою про-
цедурних правил, передбачених Законом Украї-
ни "Про державну допомогу суб’єктам господа-
рювання": правило про звільнення від обов’язку 
повідомлення про нову державну допомогу 
окремих груп надавачів категорій державної до-
помоги (ст.7 Закону). Також не подаються пові-
домлення щодо: 1) незначної державної допомо-
ги, якщо вона не стосується безпосередньо 
підтримки експортних операцій або переважно-
го використання продукції вітчизняного вироб-
ництва порівняно з імпортованою продукцією; 2) 
внесення до чинних програм державної допомо-
ги змін, що передбачають збільшення фінансу-
вання менш як на 20 відсотків бюджету відпові-
дної програми (п.п.2, 3 ч.3 ст.9 Закону) [10].  

Звісно, в зазначених вище випадках легалі-
зація в повному розумінні цієї категорії відсутня, 
проте дуже близька до визнання фактично пра-
вомірності такої державної допомоги суб'єктам 
господарювання. 

Щодо третього рівня слід зазначити, що прак-
тичну реалізацію законодавчих вимог на місце-
вому рівні здійснюють надавачі державної допо-
моги, якими є органи влади, органи місцевого 
самоврядування, органи адміністративно-госпо-
дарського управління та контролю, а також юри-
дичні особи, що діють від їх імені [10]. Тобто, на-
давачами державної допомоги можуть бути як 
органи влади, так і суб’єкти господарювання (не-
залежно від їх форми власності), об’єднання, 
інші особи в частині виконання ними функцій 
управління або контролю в межах делегованих 
їм повноважень органів влади чи органів місце-
вого самоврядування та інші юридичні особи, 
що діятимуть від їх імені, з умовами того, що 
вони уповноважені розпоряджатися ресурсами 
держави чи місцевими ресурсами і ініціюють 
та/або надають державну допомогу. На вико-
нання вимог основного закону та підзаконних 
нормативно-правових актів надавачі державної 
допомоги здійснюють чимало обов’язків, серед 
яких: подання повідомлення про нову держав-
ну допомогу та про внесення змін до умов чин-
ної державної допомоги, якщо вона може істотно 
вплинути на рішення АМКУ про допустимість 
державної допомоги для конкуренції, зокрема у 
разі, якщо вони стосуються мети, строків, обсягу, 
джерел фінансування та отримувачів державної 
допомоги; контроль належності використання 
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отримувачем державної допомоги надаваної 
надавачем державної допомоги; подання АМКУ 
інформації, необхідної для розгляду повідом-
лень та справ про державну допомогу; припи-
нення надання незаконної державної допомоги 
після прийняття АМКУ рішення про тимчасове 
припинення незаконної державної допомоги до 
прийняття рішення про її допустимість для кон-
куренції, та ін. Правомірність рішень, що прий-
маються надавачами про державну допомогу у 
будь-якій формі за рахунок місцевих ресурсів  
мають сприяти дотриманню норм законодавст-
ва, цільовому отриманню державної допомоги, 
раціональному її використанню та не спотво-
ренню конкуренції.  

Висновки 

1. Аналіз норм чинного законодавства та на-
укових напрацювань свідчить, що існує досить 
великий перелік критеріїв та поглядів на класи-
фікацію державної допомоги суб’єктам господа-
рювання. 

2. Спираючись на національне законодавство, 
державну допомогу, з точки зору правомірності її 
надання, можна поділити на такі три рівні: 

– перший рівень відносимо до висвітленого 
в основному Законі  "Про державну допомогу 
суб'єктам господарювання"; 

– другий рівень відносимо до спеціального 
законодавства про допомогу у сфері господа-

рювання з боку держави у відповідності до За-
кону;  

– до третього відносимо практичну реаліза-
цію законодавчих вимог на місцевому рівні, на-
дання ознаки правомірності прийнятим рішен-
ням і рішенням, які приймаються про підтримку 
суб’єктів господарювання за рахунок місцевих 
ресурсів.  

3. Для остаточного вирішення проблематики 
легальності підтримки суб’єктів господарювання 
за рахунок державних чи місцевих ресурсів, що 
призводить або може призвести до виникнення 
спотворень конкуренції, створюючи переваги під 
час провадження певних видів господарської 
діяльності, потребують також свого узгодження 
матеріальні та процесуальні законодавчі вимоги 
спеціального Закону щодо такої державної до-
помоги.  

Конфлікт інтересів  

Під час написання даної статті відсутній реа-
льний чи потенційний конфлікт інтересів авторів 
із відповідальними особами чи будь-якими ін-
шими третіми особами щодо тематики статті та 
суміжних напрямків юридичних досліджень. 

Вираз вдячності 

Дослідження не отримало гранту з будь-
якого фінансового агентства в державному, ко-
мерційному або некомерційному секторі. 
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