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Модернізація системи державної допомоги в контексті євроінтеграції 

Практика надання державної підтримки та допомоги суб’єктам 

господарювання є досить поширеною як в Україні, так і в світі. Проте в окремих 

випадках надання такої підтримки державою не узгоджується із принципами 

ринкового господарювання, не відповідає критеріям європейських стандартів у 

цій сфері, суперечить вимогам міжнародних організацій (зокрема СОТ), членом 

яких є наша країна. Реформування вітчизняної економіки потребує 

впровадження сучасної системи державної підтримки, удосконалення процедури  

її надання, запобігання наданню неефективної та недоцільної допомоги 

суб’єктам господарювання. На сучасному етапі розвитку Україна потребує 

модернізації системи державної допомоги відповідно до критеріїв, визначених 

цілями та задачами європейської інтеграції. 

Дослідженням проблеми гармонізації системи підтримки та надання 

державної допомоги із європейськими стандартами в Україні займаються такі 

дослідники як А.Артеменко, О.Булан, С.Касьянов, Д.Черніков, О.Терещенко. 

Серед іноземних фахівців-експертів варто відзначити Анн-Софі Дюпон, Ю. 

Стюарта, М.Кекелекіса, С.Цемнолонскіса. Метою нашої роботи є дослідження 

еволюції державної політики  у сфері модернізації системи державної допомоги. 

Відповідно до ст.1 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання» державна допомога суб’єктам господарювання  - це  

«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» [1]. 

Основними цілями модернізації державної допомоги є: 

 сприяння економічному зростанню та формування конкурентних переваг; 
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 збереження конкурентного внутрішнього ринку та недопущення 

спотворення конкуренції; 

 спрощення та гармонізація правил надання державної допомоги; 

 удосконалення та спрощення процедури; 

 упорядкування та прискорення прийняття рішень про допомогу; 

 запобігання наданню неефективної або недоцільної допомоги; 

 забезпечення наскрізного моніторингу, оцінки та прозорості; 

 зниження рівня корупції при прийнятті рішення про виділення допомоги. 

Модернізація системи державної допомоги – це досить тривалий та 

складний процес. Тому політика модернізації державної допомоги в Україні 

пройшла послідовну еволюцію. Є різні точки зору серед фахівців щодо цього 

питання. Зокрема, Д.Черніков виділяє 4 етапи модернізації системи державної 

підтримки в Україні [2, С.4-5]. Ми схильні виділяти 5 основних етапів 

модернізації системи державної допомоги, а саме: 

• І етап (1991–2000 рр.) Пов'язаний з загальною трансформацією економіки 

України, переходом від командно-адміністративної системи до ринкової. На 

даному етапі відбувалося поступове скорочення прямої бюджетної підтримки 

підприємств і перехід до нових форм  державної допомоги, створено 

Антимонопольний комітет України ( далі - АМК України), покликаний захищати 

конкуренцію та здійснювати контроль за наданням державної допомоги. 

• ІІ етап (2001–2005 рр.) Пов'язаний з упровадження програмно-цільового 

методу в бюджетному процесі та прийняттям Закону України «Про державні 

цільові програми». На даному етапі було запроваджено механізм попереднього 

контролю та погодження надання державної допомоги за участю профільних 

міністерств, що призвело до структуризації, організації моніторингу та аналізу 

заходів державної підтримки.  

• ІІІ етап (2005–2010 рр.) Пов'язаний з активною міжнародною 

економічною інтеграцією України, зокрема вступом до СОТ. Відбулося суттєве 

скорочення державної підтримки. Проте не було здійснено відповідної 
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модернізації системи державної допомоги відповідно до міжнародного досвіду і 

правових стандартів. Багато дослідників вважають, що саме незавершеність 

модернізації на даному етапі деструктивно вплинуло на подальшу перебудови 

економіки в цілому. 

• ІV етап (2011-2013 рр.) Пов'язаний із прийняттям Податкового кодексу 

України. Характеризується скороченням прямої підтримки, натомість ширшим 

використанням механізму державних гарантій. АМК України систематизовано 

практику надання підтримки та визначено критеріальний підхід відповідно до 

Закону України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних 

галузях економіки з метою створення нових робочих місць» та Державної 

програми активізації розвитку економіки на 2013–2014 роки. Державна допомога 

в цей період мала переважно галузевий характер, при чому найбільшу підтримку 

отримували виробники сільськогосподарської продукції та підприємства 

енергетичного сектору. 

• V етап (2014 р. – по теперішній час) Пов'язаний із прийняттям Закону 

України  «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» (2014 р.), 

поступовим переходом від галузевих до горизонтальних заходів, підвищенням 

прозорості процесу надання державної допомоги з метою виконання 

міжнародних зобов’язань України щодо регулювання державної допомоги та 

гармонізації національного законодавства із відповідними нормами ЄС. 

Відбувається розробка та прийняття відповідних підзаконних актів для 

створення нової системи контролю за наданням державної допомоги, 

посиленням ролі АМК України як уповноваженого органу з питань державної 

допомоги. 

Отже, процес модернізації системи державної допомоги в Україні 

сприятиме ефективнішому управлінню державними коштами, модернізації 

промисловості,  боротьбі із корупцією та виконанню міжнародних зобов’язань 

Україною. Процес модернізації потребує залучення наукової спільноти та 

фахівців для аналізу. контролю за перебігом та ефективного втілення. 
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Функціональні можливості корпоративного менеджменту в системі 

фінансової децентралізації 

Економіка є складною відкритою системою, далекою від рівноваги, яка 

формує колосальний потенціал для нових конструктивних ідей в економічній 

науці, зокрема у фінансах – фінансиалізація, що відбиває кардинальні зрушення 

в структурі світової економіки, пов’язані з гіпертрофованим домінуванням 

фінансового сектору. 

Економічна теорія з ліберально-кейнсіанських поглядів досліджує 

відношення держави і ринку, в яких фінансовий сектор розглядається з точки 

зору технічних підходів. Положення про ефективний фінансовий сектор в 

еволюції інституційних систем дає можливість зрозуміти, які чинники сприяють 

посиленню або послабленню ролі цього сектору в економічній системі. Фахівці 

Дослідницького департаменту МВФ визнають, що замість того, щоб 

забезпечувати стимули для росту, неоліберальна політика іноді ще більше 
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