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Втрати від неефективного надання державної допомоги в Україні вимірюються мільярдами гривень. Більше 

того, непрозорі принципи виділення державної допомоги спотворюють конкуренцію, що негативно впливає на 

інвестиційний клімат.    

Українські правила надання державної допомоги не є чіткими. Немає законодавства, яке в прозорий спосіб 

визначало б умови надання державної допомоги, і установ, що відповідають за інвентаризацію та контроль за 

наданням цієї допомоги. Не існує звітності про надану допомогу окремо від бюджетної звітності, що 

суперечить принципам відкритості державних фінансів.  

Нині є плани уряду щодо реформування системи державної допомоги. Впровадження кроків з виконання 

Концепції з реформування державної допомоги, а саме ухвалення закону, інвентаризація державної допомоги, 

що вже надається, визначення повноважень органів влади щодо контролю і моніторингу надання допомоги, 

сприятиме збільшенню ефективності системи. Зокрема державна допомога суб’єктам господарювання 

зможе сприяти розвитку економіки з мінімальним негативним впливом на конкуренцію. 

Чому державна  допомога не допомагає?  

Низька ефективність бюджетних видатків завжди була одним із основних недоліків бюджетної системи в Україні.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До того ж, не визначено установи, яка контролювала б надання допомоги. Основним органом влади, який 

приймає рішення про надання державної допомоги, є Міністерство фінансів України. Воно визначає обсяги 

державної допомоги, що включаються в проект бюджету, та аналізує бюджетний вплив усіх урядових і більшості 

депутатських законопроектів. Антимонопольний комітет (АМК) відповідає за контроль дотримання рівних прав 

різних підприємств і підтримання конкуренції на ринку. Досвід свідчить, що співпраця між обома органами 

залишається неефективною з огляду на відмінність покладених на них функцій.  

Міжнародні стандарти на захисті конкуренції  

Урегулювання державної допомоги належить до зобов’язань України і є одним із пріоритетів Порядку денному 

асоціації з ЄС у сфері сприяння конкуренції. Однак досі так і не затверджено рамкового закону про надання 

державної допомоги суб’єктам господарської діяльності, хоча розроблено кілька законопроектів.  

ПРИЧИНИ 
низької ефективності бюджетних видатків 

 

Корупція, що сприяє 

нецільовому 

витрачанню коштів 
 

Велика кількість 

бюджетних програм 

без чітко визначених 

критеріїв їх 

результативності 

 

Відсутність 

середньострокового 

планування 
 



 

Основними причинами зволікання ухвалення закону переважно була відсутність політичної волі та одностайності 

в уряді щодо принципів регулювання. 

В ЄС будь-яку державну допомогу вважають апріорі такою, що викривляє конкуренцію, а отже, забороненою 

відповідно до Договору про функціонування ЄС. Водночас законодавством ЄС передбачено низку винятків із 

загального принципу. Правила ЄС у сфері державної допомоги виконують роль контролю за наданням 

підтримки суб’єктам господарювання в різній формі урядами держав-членів. Мета цього контролю – запобігання 

шкідливому впливу держави на конкуренцію в межах спільного ринку, обмеження тенденцій «економіки ренти», 

неефективному витрачанню державних коштів на так звані змагання субсидій. 

Тому, Закон має відповідати міжнародним принципам надання державної допомоги, відображеним у 

законодавстві Європейського Союзу, зокрема: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напрямок реформи 

Реформування принципів надання державної допомоги потрібно здійснювати в рамках зміни законодавчої бази 

для всіх видів видатків бюджету. Зокрема, буде корисним запровадити в українському законодавстві принципи, 

відповідно до яких суспільні кошти можна витрачати лише для виконання суспільних завдань. Для того, щоб ці 

положення працювали, має існувати чітка система завдань та чіткі процедури здійснення видатків. Варто чітко 

визначати критерії ефективності кожного виду видатків.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінімізація втручання: Будь-яка форма втручання держави впливає на ринкові механізми та 

обмежує конкуренцію. Таким чином, якщо надання державної допомоги неможливо 

уникнути, негативні наслідки мають бути мінімізовані. 

Незалежні органи: Регулювання та контроль за наданням державної допомоги має 

здійснювати незалежна установа за чіткими та прозорими процедурами. Контролю за 

призначенням і наданням державної допомоги треба приділити велику увагу, щоб виписати 

чіткі правила і його етапи. Ефективний контроль сприятиме підвищенню ефективності 

державної допомоги та зменшить втрати від її надання. 

Оцінювання: Надзвичайно важливо здійснювати оцінку необхідності надання державної 

допомоги, ефективність її використання, її вплив на добробут суспільства та конкуренцію. 

Прозорість: Потрібно забезпечити доступ громадськості до інформації щодо надання та 

використання державної допомоги 

Обмеженість у часі та обсязі: Сума державної допомоги, тривалість її надання та сфера 

мають бути обмеженими. Має застосовуватися принцип поступового зменшення обсягу 

державної допомоги. 

Галузева допомога: «Чутливі» сектори або спеціальні види допомоги мають бути чітко 

визначені для того, щоб запобігти подальшому виникненню нових схем державної допомоги 

із спеціальним режимом. 

 

Принципові моменти реформи надання державної допомоги 

 

 
• Треба прийняти рамковий закон про державну допомогу. 

 

• Закон про державну допомогу має відповідати загальновизнаним принципам 

державного управління, а саме: принципам невтручання, незалежності інституцій, 

підзвітності, прозорості та обмеженості в часі та сфері. 

 

• Закон про державну допомогу має містити елементи попереднього контролю, щоб 

пропозиції щодо запровадження нових форм державної допомоги та зміни до наявних 

механізмів державної допомоги перевіряв компетентний орган. 

 


