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Метою статті є комплексний аналіз існуючих у науці господарського права та законодавстві
підходів до визначення поняття «державна допомога суб’єктам господарювання», їх
систематизація та узагальнення з метою подальшого використання отриманих результатів у
процесі удосконалення чинного законодавства України. Методи дослідження: під час написання
статті використовувалися такі методи пізнання, як діалектичний, формально-логічний,
порівняльно-правовий, аналітико-синтетичний та інші. За допомогою діалектичного методу
досліджена правова природа державної допомоги суб’єктам господарювання. Формально-логічний
метод застосовано при виокремленні існуючих у науці господарського права та законодавстві
підходів до визначення поняття державної допомоги суб’єктам господарювання. Порівняльноправовий метод використовувався для порівняння різних наукових підходів до визначення поняття
«державна допомога суб’єктам господарювання», а також законодавства України та
Європейського Союзу. Аналіз сучасного стану законодавства у сфері дослідження здійснений за
допомогою аналітико-синтетичного методу, який використовувався й у процесі розробки пропозицій
з удосконалення законодавства України щодо державної допомоги суб’єктам господарювання.
Результати: дослідження наукових та законодавчих підходів до визначення поняття «державної
допомоги суб’єктам господарювання» є важливим, оскільки їх аналіз, систематизація та
узагальнення слугуватимуть удосконаленню чинного законодавства України. Результати
дослідження, викладені в даній науковій статті, можуть стати предметом для наукових дискусій
та бути використані українським законодавцем у створенні комплексної правової основи
регулювання відповідних відносин.
Ключові слова: державна допомога; суб’єкти господарювання; державна підтримка;
господарська діяльність; підхід.
Постановка проблеми та її актуальність.
Дослідження проблемних питань державного
впливу на господарську діяльність (економіку) в
Україні постійно залишаються актуальними.
Останнім часом значна увага науковців приділена темі правового регулювання державної допомоги суб’єктам господарювання. Це пояснюється прийняттям Угоди про асоціацію України
з Європейським Союзом [1] та набранням чинності Закону України «Про державну допомогу
суб’єктам господарювання» від 01 липня
2014 року [2]. Крім того, актуальність теми пра172

вового регулювання державної допомоги
суб’єктам
господарювання
в
Україні
пов’язується з низкою таких чинників: непрозорість надання допомоги, корупція на різних рівнях державних органів, до недавнього часу відсутність єдиного інституту, який би регулював
надання та розподіл різних видів державної допомоги тим чи іншим суб’єктам господарювання [3, с. 16].
Але, незважаючи на значний інтерес до проблематики правового регулювання державної
допомоги суб’єктам господарювання, потребу-
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ють подальшого дослідження та уточнення як
теоретичні, так і практичні аспекти її застосування. У першу чергу щодо визначення поняття
«державна допомога суб’єктам господарювання» у чинному законодавстві України, приведення його у відповідність до змісту положень
законодавства Європейського Союзу. Тому аналіз існуючих у науці господарського права та
законодавстві підходів до визначення поняття
«державна допомога суб’єктам господарювання», їх систематизація та узагальнення є актуальним.
Аналіз досліджень і публікацій з проблеми. Проблемам правового регулювання державної допомоги суб’єктам господарювання присвячено праці таких науковців, як: О. Бакалінська, Г. Знаменський, О. Кулик, Н. Лещенко,
О. Ліллемяе, Д. Лічак, А. Масько, Т. Некрасова,
О. Нів’євський, Я. Петруненко, К. Починок,
А. Прокопов, С. Таран, Д. Чередніков та інших.
Виклад основного матеріалу. У першу чергу розглянемо, як визначено поняття державної
допомоги у законодавстві Європейського Союзу.
Слід зазначити, що Римський договір від
25 березня 1957 (набув чинності 1 січня 1958
року) [4], так само як і попередні установчі договори Європейського Союзу, не містять визначення «державної допомоги». Оскільки, як зазначається у літературі, цей термін дуже важко
систематизувати на практиці, а схеми та підходи
мають тенденцію змінюватися завдяки найчастішим, заповзятливим користувачам державної
підтримки [5, с. 93].
Водночас при прийнятті рішень Європейська
Комісія має керуватися чіткими законодавчими
положеннями та встановленими ними принципами, а саме: забезпечення рівних правил гри;
адресний характер (тобто призначатися тільки
для деяких виробників або виробництва окремих виробів, що негативно позначається на рівності можливостей усіх конкурентів); наявність
адекватних інституцій; підзвітність; прозорість;
обмеження обсягу; тривалість [6, с. 24–26].
Поняття державної допомоги міститься у
ст. 107 Договору про функціонування Європейського Союзу [7].

При цьому ст. 107 Договору про функціонування Європейського Союзу не містить звичних
для українського законодавства визначень. Більше того, з часу підписання Римського договору, Європейський Союз навіть не намагався звести це поняття до визначення, що вклалося б у
1–2 речення. Натомість, поняття державна допомога подається ст. 107 Договору про функціонування Європейського Союзу як набір критеріїв, яким має відповідати захід державної підтримки аби вважатися заходом державної допомоги [8, с. 18].
Такими критеріями є: 1) допомога в будьякій формі, що надається за рахунок ресурсів
держави-члена Європейського Союзу або через
втручання держави; 2) спотворення або потенційна загроза спотворення конкуренції між державами-членами
Європейського
Союзу;
3) надання переваги певним суб’єктам господарювання або виробництву певних товарів (тобто
поєднуються два складники – надання переваги
суб’єктам господарювання та надання такої переваги не всім, а лише окремим суб’єктам господарювання, тобто вибірковість заходу);
4) вплив на торгівлю між державами-членами
Європейського Союзу [9].
Отже, перший підхід до визначення поняття
«державна допомога суб’єктам господарювання» полягає не у формулюванні чіткої дефініції
зазначеного терміну, а у встановленні сукупності критеріїв (ознак) заходу для визнання його
державною допомогою суб’єктам господарювання.
У вітчизняній науковій літературі також виокремлюються ознаки державної допомоги
суб’єктам господарювання.
Ними, на думку науковців, є такі:
1) надається органами державної влади та місцевого самоврядування; 2) сутність державної
допомоги – це надання економічної переваги
(вигоди), тобто додаткових благ та можливостей
її отримувачам; 3) надається суб’єктам господарювання; 4) адресний характер; 5) викривлення
або можливість викривлення конкуренції та
вплив на торгівлю [10, с. 43].
Між тим, зазначені вище ознаки піддаються
сумніву: по-перше, сутність державної допомоги – це надання економічної переваги (вигоди),
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тобто додаткових благ та можливостей її отримувачам, а по-друге, адресний характер допомоги, які досить тісно пов’язані з викривленням
або можливістю викривлення конкуренції та
впливом на торгівлю, не завжди мають місце в
разі сприяння держави суб’єктам господарювання, тому не можуть бути основною чи взагалі характерною ознакою державної допомоги
суб’єктам господарювання [11, с. 189].
На думку інших авторів, державній допомозі,
що надається суб’єктам господарювання, притаманні ознаки: визначення проблеми, яку треба
розв’язати шляхом надання державної допомоги
суб’єктам господарювання (використовуючи
прогнозування та методи стратегічного планування); невід’ємний засіб державного регулювання економіки, що здійснюється через уповноважені органи (за кошти відповідних бюджетів); виступає як спосіб зовнішнього впливу на
суб’єкта господарювання; виражається в таких
засобах, як привілеї або пільги; застосовується
за наявності певних фактичних підстав; застосовується для досягнення певних цілей; має
обов’язкове нормативно-правове (законодавче)
оформлення; реалізується в законодавчо оформленому процесуальному порядку [12, с. 29].
Ознаками державної допомоги також називають такі: 1) надання за рахунок ресурсів держави чи місцевих (поняття «місцеві» та «державні» ресурси визначено п. 4 та 16 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам
господарювання»); 2) підтримка надається виключно суб’єктам господарювання (підтримка
населення Законом України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» не регулюється); 3) має вибірковий характер (надається не
всім, а окремому суб’єкту господарювання або
групі суб’єктів господарювання, визначених за
певними критеріями); 4) має вплив на конкуренцію [11, с. 190].
З урахуванням ознак державної допомоги
суб’єктам господарювання у науковій літературі
пропонуються відповідні визначення.
Під поняттям державної допомоги суб’єктам
господарювання розуміється втручання держави
(за рахунок надання ресурсів держави чи місцевих бюджетів) у діяльність суб’єктів господарювання та підтримку в будь-якій формі, яких
174

вони не змогли б досягти за нормальних ринкових умов, та які можуть спотворювати або загрожувати спотворенням економічної конкуренції [11, с. 190].
Державна допомога суб’єктам господарювання визначається і як фінансове, організаційне
або інше сприяння, що здійснюється по відношенню до суб’єктів господарювання спеціально
уповноваженими органами державної влади або
місцевого самоврядування з метою досягнення
відповідних економічних і соціальних цілей, а
також забезпечення сталого розвитку економічної та/або соціальної сфери [12, с. 17].
Отже, у науковій літературі хоча і визначаються ознаки (критерії) державної допомоги
суб’єктам господарювання, у кінцевому підсумку вони зводяться до формулювання чіткої дефініції зазначеного терміну, у чому полягає другий підхід до визначення поняття «державна
допомога суб’єктам господарювання».
У законодавстві України реалізується саме
такий підхід, і воно містить чітке визначення
поняття «державна допомога суб’єктам господарювання».
Так, згідно зі ст. 1 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» від
01 липня 2014 року державна допомога
суб’єктам господарювання (далі – державна допомога) – підтримка у будь-якій формі суб’єктів
господарювання за рахунок ресурсів держави чи
місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує
спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів
товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності.
Наступний підхід до визначення поняття
«державна допомога суб’єктам господарювання» полягає у визначенні останнього терміна
через поняття «державна підтримка».
Аналіз дефініції, запропонованої ст. 1 Закону
України «Про державну допомогу суб’єктам
господарювання» від 01 липня 2014 року, дозволяє зробити висновок, що державна допомога визначена як підтримка. Визначення поняття
державна підтримка суб’єктів господарювання у
законодавстві України відсутнє.
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Між тим, визначення «державної допомоги»
через «підтримку» викликає неоднозначні відгуки у науковій літературі.
Щодо співвідношення понять «державна допомога» та «державна підтримка» висловлюються наступні точки зору.
Так, зазначається, що ці два поняття необґрунтовано ототожнюються. Одні автори державну підтримку розуміють як сукупність економічних, організаційних та правових механізмів, завдяки яким суб’єктам господарювання
надається державою через інфраструктуру підтримки суб’єктів господарювання необхідне
сприяння фінансового, організаційного, інформаційного та матеріально-технічного характеру
з метою створення умов для формування і розвитку суб’єктів господарювання у різних галузях народного господарства. Підтримка є тим
механізмом, який стимулює суб’єктів господарювання до раціональної та економічно обґрунтованої господарської діяльності, спрямовує розвиток підприємництва на основі конкуренції [13, с. 407, 410].
Вказується на те, що на відміну від державної допомоги державна підтримка передбачає
застосування організаційних, адміністративних
або інших заходів, але не включає прямого фінансування (грошової допомоги). Саме за цим
критерієм пропонується розмежовувати поняття
державної допомоги, в межах якої здійснюється
пряме фінансування, та державної підтримки,
яка включає організаційні та адміністративні
механізми сприяння.
Інші
автори
зазначають,
що
при
найближчому аналізі законодавчого визначення
поняття «державна допомога» можна дійти висновку, що законодавець фактично ототожнює
його з поняттям «підтримка» [14, с. 112].
Погодитися з ототожненням понять «державна допомога» та «державна підтримка» не
вбачається доцільним.
Виходячи зі змісту норм Господарського кодексу України (ст.ст. 12, 16) [15], державна
підтримка розуміється як один із засобів державного регулювання господарської діяльності.
Тоді, за логікою, поняття «державна допомога» має розглядається як більш широке за
змістом та яке полягає у цілеспрямованому

впливі держави на діяльність суб’єктів господарювання (адміністративні, фінансові та інші механізми, спрямовані на урівноваження інтересів
суб’єктів господарювання, упорядкування їхньої діяльності, надання їм фінансової допомоги
тощо).
Державна допомога суб’єктам господарювання – діяльність держави в особі її органів,
спрямована на реалізацію державної економічної політики з використанням спеціальних засобів, форм і методів.
У свою чергу державну підтримку суб’єктів
господарювання пропонується розглядати у
більш вузькому значенні та визначити як засіб
державного регулювання, зміст і порядок
надання якого визначається нормами чинного
законодавства. Серед переваг державної
підтримки як засобу державного регулювання
господарської діяльності є сприяння діяльності
конкретних суб’єктів господарювання, цілеспрямоване вирішення проблем, оздоровлення
важливих галузей господарства. Недоліками зазначеного засобу державного регулювання є високий ступінь ризику дискримінації суб’єктів
господарювання, порушення засад економічної
конкуренції.
У зв’язку з наведеним вище звертає на себе
увагу визначення поняття «індивідуальна державна допомога» та співвідношення цього
терміну з поняттям державної допомоги взагалі.
Стаття 1 Закону України «Про державну допомогу
суб’єктам
господарювання»
від
01 липня 2014 року визначає індивідуальну
державну допомогу як захід державної допомоги, що здійснюється поза межами програми
державної допомоги, а також окремі заходи
державної допомоги, що здійснюються в межах
програми державної допомоги, але підлягають
повідомленню згідно з умовами такої програми
та цим Законом.
Індивідуальна державна допомога – це певний захід, який пов’язаний з програмою державної допомоги. Отже, можна припустити, що
державна допомога взагалі – це система певних
заходів цілеспрямованого впливу держави на
діяльність суб’єктів господарювання, розвиток
економічних процесів взагалі. Такий підхід
(співвідношення загального поняття «державна
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допомога» та часткового «індивідуальна державна допомога») до визначення поняття «державна допомога суб’єктам господарювання»
усунув би протиріччя щодо визначення «допомоги» через «підтримку».
Між тим, у літературі можна виокремити ще
один підхід до визначення поняття «державна
допомога суб’єктам господарювання» через мету її надання.
Зазначається, що надійним критерієм розмежування понять «державна допомога» і
«державна підтримка», як і в багатьох інших
випадках дії правових норм, є цілі, що переслідує держава під час подібних впливів на економічні процеси. Так, мета державної підтримки
бізнесу полягає у розвитку тих напрямів економічного розвитку, які необхідні державі й
суспільству, тобто посилення зацікавленості
суб’єктів господарювання в ефективній діяльності, в пріоритетних галузях соціальноекономічного розвитку. Державна допомога,
навпаки, застосовується у виняткових випадках,
коли підприємства опиняються в дуже складних
економічних ситуаціях, і метою її застосування
є компенсація втрат внаслідок господарської
діяльності [16, с. 31].
Однак із цими положеннями можна погодитися частково, тому що треба мати на увазі,
що наявність однієї мети як критерію для
визначення того чи іншого правового терміну є
недостатньою [11, с. 188].
Висновки. Зазначені вище наукові дискусії,
а також суперечності у законодавстві України
обумовлюють необхідність удосконалення поняття «державна допомога суб’єктам господарювання», визначеного у Законі України «Про
державну допомогу суб’єктам господарювання»
від 01 липня 2014 року.
Аналіз законодавства Європейського Союзу
та України, а також відповідної наукової літератури дозволив виокремити такі основні підходи
до визначення поняття «державна допомога
суб’єктам господарювання»: за сукупністю критеріїв (ознак) заходу для визнання його державною допомогою суб’єктам господарювання; формулювання чіткої дефініції терміну «державна
допомога суб’єктам господарювання»; визначення терміну «державна допомога суб’єктам
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господарювання» через поняття «державна підтримка»; через співвідношення загального поняття «державна допомога» та часткового «індивідуальна державна допомога»; визначення
поняття «державна допомога суб’єктам господарювання» через мету її надання.
При визначенні поняття «державна допомога
суб’єктам господарювання» необхідно виходити
з комплексного використання усіх зазначених
вище підходів із урахуванням переваг та недоліків кожного.
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APPROACHES TO THE DEFINITION OF THE CONCEPT
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The purpose of the article is a comprehensive analysis of existing in the science of commercial law and
legislation approaches to defining the concept of «state aid to business entities», their systematization and
generalization in order to further use the results in improving the current legislation of Ukraine. Research
methods: during the writing of the article such methods of cognition as dialectical, formal-logical,
comparative-legal, analytical-synthetic and others were used. The dialectical method is used to study the
legal nature of state aid to business entities. The formal-logical method is used in distinguishing the existing
approaches in the science of economic law and legislation to define the concept of state aid to business
entities. The comparative law method was used to compare different scientific approaches to the definition of
«state aid to economic entities», as well as the legislation of Ukraine and the European Union. The analysis
of the current state of legislation in the field of research was carried out using the analytical-synthetic
method, which was used in the process of developing proposals to improve the legislation of Ukraine on
state aid to economic entities. Results: the study of scientific and legislative approaches to the definition of
«state aid to economic entities» is important because their analysis, systematization and generalization will
serve to improve the current legislation of Ukraine. The results of the research presented in this scientific
article can be the subject of scientific discussions and be used by the Ukrainian legislator in creating a
comprehensive legal basis for regulating the relevant relations.
The analysis of the legislation of the European Union and Ukraine, as well as the relevant scientific
literature allowed to identify the following main approaches to defining the concept of «state aid to
economic entities»: a set of criteria formulation of a clear definition of the term «state aid to economic
entities»; definition of the term «state aid to economic entities» through the concept of «state support»;
through the ratio of the general concept of «state aid» and partial «individual state aid»; definition of the
concept of «state aid to economic entities» through the purpose of its provision.
Key words: state aid; business entities; state support; economic activity; approach.
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