
Звіт 

про періодичне відстеження результативності 

Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» 

 

 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата 

його прийняття та номер 

Закон України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» (далі – Закон), 

прийнятий Верховною Радою України 01 липня 2014 року, набрав чинності в повному обсязі 

02 серпня 2017 року. 

 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження 

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет). 

 

 

3. Цілі прийняття акта 

Прийняття регуляторного акта обумовлено необхідністю встановлення правових засад 

проведення моніторингу державної допомоги суб'єктам господарювання, здійснення 

контролю за допустимістю такої допомоги для конкуренції, спрямоване на забезпечення 

захисту та розвитку конкуренції, підвищення прозорості функціонування системи державної 

допомоги та дотримання міжнародних зобов'язань України у сфері державної допомоги. 

 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження 

З 01 січня 2019 року по 31 серпня 2020 року.  

 

 

5. Тип відстеження 

Періодичне відстеження. 

 

 

6. Методи одержання результатів відстеження 

Для проведення періодичного відстеження використовувався статистичний метод 

одержання результатів відстеження. 

 

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також 

способи одержання даних 

Для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники:  

співвідношення обсягів державної допомоги до ВВП країни, кількість прийнятих 

відповідних рішень Антимонопольного комітету України за результатами розгляду 

повідомлень та справ про державну допомогу на підставі Закону. 

Відстеження результативності здійснювалося шляхом аналізу даних, наданих до 

Комітету органами виконавчої влади та органами місцевої влади і місцевого самоврядування 
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у вигляді повідомлення про нову державну допомогу та іншої інформації, визначеної 

законодавством у сфері державної допомоги 

 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

 

Показники результативності Результативність 

Співвідношення обсягів державної допомоги 

до ВВП країни; 

Розмір наданої державної допомоги у 

2019 році в Україні, за даними центральних 

та місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування, становив 

3 957,34 млн грн, що за середнім курсом 

Національного банку України за 2019 рік 

(1 євро = 28,95 грн) становить 

136,70 млн євро. Також, за наданою 

надавачами державної допомоги 

інформацією, розмір наданої у 2019 році 

незначної державної допомоги становив 

553,24 млн грн. 

ВВП України (номінальний) у 

2019 році становив 3 974,56  млрд грн, або 

137,29 млрд євро. 

Державну допомогу у 2019 році, за 

отриманими від надавачів даними, можна 

оцінити на рівні 0,11 % ВВП України. 

Чисельність зайнятого населення 

України працездатного віку за 2019 рік 

становила 15 894 900 осіб. 

Державну допомогу на кожну зайняту 

особу працездатного віку у 2019 році, за 

наведеними надавачами даними, можна 

оцінити на рівні 283,78 грн/особу, або 

9,80 євро/особу. 

Середньорічна чисельність наявного 

населення України за 2019 рік становить 

42 027 809 осіб.  

Державну допомогу на кожного 

громадянина України у 2019 році, за 

наведеними даними, можна оцінити на рівні 

107,32 грн/особу, або 3,71  євро/особу. 
 

Суб'єкти господарювання, на яких 

поширюватиметься дія акта. 

Регуляторний акт поширюється на всіх 

суб’єктів господарювання, які є 

отримувачами державної допомоги 

Розмір коштів і час, що 

витрачатимуться суб'єктами 

господарювання, пов'язаних із виконанням 

вимог акта. 

Прийняття регуляторного акта не призвело 

до збільшення додаткових витрат коштів та 

часу суб'єктів господарювання, не 

передбачених законодавством. 

Рівень поінформованості суб'єктів 

господарювання з основних положень акта. 

Середній. Регуляторний акт розміщений на 

офіційних веб-сайтах АМКУ, Верховної Ради 

України.  
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Кількість одержаних повідомлень про 

нову державну допомогу: 
  

у 2019 році 605 

упродовж 01.01.2020 – 31.08.2020 326 

Кількість прийнятих рішень по суті за 

результатами розгляду справ про державну 

допомогу: 

  

у 2019 році 324 

упродовж 01.01.2020 – 31.08.2020 155 

Кількість розпоряджень про початок 

розгляду справи про державну допомогу: 
 

у 2019 році 119 

упродовж 01.01.2020 – 31.08.2020 53 

Кількість скасованих у судовому 

порядку рішень Антимонопольного комітету 

України, прийнятих за результатами 

розгляду 

 справ про державну допомогу 

0 

 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей 

Закон було прийнято з метою встановлення правових засад моніторингу та контролю 

державної допомоги суб'єктам господарювання, задля забезпечення захисту та розвитку 

конкуренції та виконання міжнародних зобов’язань України. 

Прийняття регуляторного акта удосконалює правове регулювання відносин між 

Антимонопольним комітетом України, надавачами державної допомоги та суб’єктами 

господарювання.  

Регуляторний акт захищає інтереси суспільства від спотворення конкуренції та 

неефективного функціонування товарних ринків внаслідок безконтрольного, безсистемного 

та упередженого надання державної допомоги. 

 

 

 

Голова Комітету            О. ПІЩАНСЬКА 

 


