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ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ  

СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 

На сучасному етапі Україна здійснює суттєві кроки для швидкої 
інтеграції до міжнародного економічного простору, що в свою чергу провокує 
загострення проблем з приводу надання державної допомоги суб’єктам 
господарювання країни. Законодавча база України має велику кількість 
нормативно-правових актів, які регулюють процес надання державної 
допомоги суб’єктам господарювання.  

Здебільшого поняття «державне регулювання», «державна підтримка» 
та «державна допомога» узагальнюються. Відповідно до статті 12 
господарського кодексу України державне регулювання поєднує в собі: 
ліцензування, сертифікацію, державну підтримку та інше. Отже державне 
регулювання – це діяльність органів держави, яка спрямована на підвищення 
функціонування економіки, при умов коли ринковий механізм неефективно 
вирішує проблеми, щодо розподілу виробничих або ж споживчих благ. 
Державна ж підтримка – це система механізмів, які стимулюють суб’єктів 
господарської діяльності до раціональної та економічно вигідної діяльності, 
тобто чинники, які провокують суб’єктів господарювання до економічно 
обґрунтованої діяльності.  

Державна допомога – це дії уряду країни, які надають економічні 
пільги для групи суб’єктів господарювання, які об’єднані певними 
визначеними критеріями. Тобто державна допомога – це ресурси держави, які 
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направлені на розвиток групи підприємств. Прикладом цього поняття 
являються субсидії, які є як допомогою так і підтримкою для суб’єктів 
господарської діяльності.  Згідно статті 1 Закону України «Про державну 
допомогу суб’єктам господарювання» державна допомога – це підтримка 
країни суб’єктів господарювання за рахунок держави (її ресурсів), створюючи 
умови для виробництва окремих видів товарів, надання послуг чи ведення 
окремих видів діяльності. Відповідно до вказаного Закону України виділяють 
наступні види державної допомоги: 

Нова державна допомога – це будь-яка державна підтримка суб’єктів 
господарювання, що не являється чинною державною допомогою, а також 
внесення істотних змін до умов надання чи обсягу чинної державної 
допомоги.  

Чинна державна допомога – програма державної допомоги чи 
індивідуальна державна допомога, яка існувала на день набрання чинності 
Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» або 
щодо якої відповідний орган, який має такі повноваження, прийняв рішення 
про допустимість такої допомоги для конкуренції на строк дії якої ще не 
завершився.  

Незначна державна допомога – це державна допомога одному суб’єкту 
господарювання, сукупний розмір якої незалежно від форми та джерел не 
перевищує суми за будь-який трирічний період, еквівалентної 200 тисячам 
євро, визначеної за офіційним валютним курсом, встановленим 
Національним банком України, що діяв на останній день фінансового року.  

Індивідуальна державна допомога – захід державної допомоги, який 
здійснюється за межами програми державної допомоги, та окремі заходи 
державної допомоги, що здійснюються в межах програми державної 
допомоги, але підлягають повідомленню згідно з умовами такої програми та 
законом України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання». 

Державна допомога полягає в передачі ресурсів держави для окремих 
суб’єктів господарювання та виражається в наступних формах: Гранти та 
субсидії; Дотації; Надання податкових пільг, відстрочення сплати податків, 
зборів або обов’язкових платежів; Списання боргів за надані державні 
послуги, списання штрафних санкцій; Надання кредитів за пільговими 
тарифами; Зменшення платежів, щодо фінансового зобов’язання перед 
фондами державного соціального страхування; Надання товарів чи послуг за 
цінами, які нижчі ринкових або ж придбання товарів чи послуг суб’єкта 
господарювання за цінами вище ринкових; Продаж майна, яке належить 
державі суб’єкту господарювання за ціною нижче ринкової; Збільшення 
державної частки в статутному капіталі суб’єкта господарювання.   
 


