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ЗМІСТ 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРАВОВІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО 

МОНІТОРИНГ  

ЗА НАДАННЯМ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ СУБ’ЄКТАМ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ 

1.1 Поняття, властивості, сутність та призначення державної допомоги 

суб’єктам господарювання 

 та співвідношення із суміжними правовими поняттями 

1.2. Особливості моніторингу за наданням державної допомоги 

суб’єктам господарювання в Україні 

1.3 Генезис дослідження моніторингу за наданням державної допомоги 

суб’єктам господарювання  

у вітчизняній адміністративно-правовій доктрині та нормативного 

закріплення у вітчизняному законодавстві 



МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Юридичний факультет СНАУ 

РОЗДІЛ 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕМЕНТІВ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ 

МОНІТОРИНГУ ЗА НАДАННЯМ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ СУБЄКТАМ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ 

2.1 Принципи, мета, завдання, функції моніторингу за наданням 

 державної допомоги суб’єктам господарювання 

2.2 Система суб’єктів моніторингу за наданням державної допомоги 

 суб’єктам господарювання в Україні 

2.3 Організаційно-правові форми та методи моніторингу за наданням  

державної допомоги суб’єктам господарювання в Україні 

РОЗДІЛ 3 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ МОНІТОРИНГУ ЗА НАДАННЯМ ДЕРЖАВНОЇ 

ДОПОМОГИ СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 

3.1 Зарубіжний досвід правового регулювання засад моніторингу за наданням державної 

допомоги суб’єктам господарювання, основні передумови та пріоритети його запозичення для 

України 

3.2 Проблеми, перспективи розвитку та правового регулювання моніторингу за наданням 

державної допомоги суб’єктам господарювання в Україні 

ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
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Актуальність теми. Сучасне середовище сфери державної допомоги 

характеризується постійним розвитком, має тенденції до перманентних 

змін та вдосконалення із застосуванням успішного зарубіжного досвіду, 

враховуючи вітчизняні національні характерні особливості та інтереси, на 

основі добросовісного виконання міжнародних договірних зобов’язань. 

Тому, дослідження різних аспектів державної допомоги: стану державної 

допомоги, механізмів її надання, моніторингу, контролю є актуальним на 

сьогодні, особливо в світлі необхідності виконання зобов'язань відповідно 

до Угоди про асоціацію та вступу України до Світової організації торгівлі 

(СОТ). 
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адміністративно-правові засади моніторингу державної 

допомоги потребують подальшого детальнішого 

дослідження, зокрема задля здійснення контролю за 

допустимістю державної допомоги для конкуренції, повинні 

бути спрямовані на забезпечення захисту та розвитку 

конкуренції, підвищення прозорості функціонування 

системи державної допомоги та дотримання міжнародних 

зобов’язань України у сфері державної допомоги. 
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Мета та завдання досліджень. 

 Мета досліджень є розробка теоретичних положень щодо адміністративно-

правових засад моніторингу за наданням державної допомоги суб’єктам 

господарювання в Україні з урахуванням норм права ЄС і СОТ та підготовка 

на цій основі пропозицій з удосконалення адміністративно-правового 

регулювання щодо основних засад збирання та проведення аналізу 

інформації про державну допомогу суб’єктам господарювання за рахунок 

державних чи місцевих ресурсів. 
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Мета та завдання досліджень. 

 завдання: 

-опрацювати зарубіжну та вітчизняну літературу за темою дисертації; 

-проаналізувати поняття, властивості, сутність та призначення державної допомоги суб’єктам 

господарювання та співвідношення із суміжними правовими поняттями;  

-розглянути особливості  моніторингу за наданням державної допомоги суб’єктам господарювання 

в Україні; 

-проаналізувати генезис дослідження моніторингу  за наданням державної допомоги суб’єктам 

господарювання у вітчизняній адміністративно-правовій доктрині та нормативного закріплення у 

вітчизняному законодавстві; 

-встановити принципи, мету, завдання, функції моніторингу за наданням державної допомоги 

суб’єктам господарювання в Україні; 

-визначити систему суб’єктів  моніторингу за наданням державної допомоги суб’єктам 

господарювання в Україні; 

- проаналізувати організаційно-правові форми та методи  моніторингу за наданням державної 

допомоги суб’єктам господарювання в Україні; 

- вивчити, проаналізувати зарубіжний досвід правового регулювання засад моніторингу за 

наданням державної допомоги суб’єктам господарювання, основні передумови та пріоритети його 

запозичення для України. 

- встановити проблеми, виявити перспективи розвитку правового регулювання моніторингу за 

наданням державної допомоги суб’єктам господарювання в Україні. 
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Мета та завдання досліджень. 

 

 Об’єктом дослідження 

 є суспільні відносини у сфері адміністративно-правових засад моніторингу за 

наданням державної допомоги суб’єктам господарювання в Україні. 

 

Предметом дослідження є адміністративно-правові засади моніторингу за 

наданням державної допомоги суб’єктам господарювання в Україні.  
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Методи дослідження.  

 

Методологічною основою дисертаційного дослідження становитиме система філософсько-

світоглядних, загально-наукових та спеціально-наукових методів пізнання: діалектичний, формально-

логічний, історичний, порівняльно-правовий, аналітико-синтетичний, системно-структурний, логіко-

юридичний.  

При дослідженні правової природи адміністративно-правових засад моніторингу державної допомоги 

суб’єктам господарювання застосовуватиметься діалектичний метод. За допомогою формально-

логічного методу здійснюватиметься аналіз нормативно-правових актів, які регулюють відносини у 

сфері адміністративно-правових засад моніторингу за наданням державної допомоги суб’єктам 

господарювання в Україні, ЄС та СОТ. Історичний метод використовуватиметься для визначення 

генезису розвитку законодавства України у сфері моніторингу за наданням державної допомоги суб’єктам 

господарювання. Із застосуванням порівняльно-правового методу буде здійснено пошук найбільш 

оптимальних шляхів адміністративно-правового регулювання моніторингу за наданням державної 

допомоги суб’єктам господарювання з урахуванням досвіду СОТ та ЄС. Аналітико-синтетичний та 

системно-структурний методи буде застосовано при дослідженні правового статусу уповноваженого 

органу - Антимонопольного комітету України, що здійснює моніторинг державної допомоги, а також при 

порядку надання та контролю за допустимістю державної допомоги суб’єктам господарювання. Логіко-

юридичний метод дозволить проаналізувати зміст норм чинного законодавства України у сфері 

моніторингу за наданням державної допомоги, виявити його недоліки та обґрунтувати пропозиції щодо їх 

усунення і відповідного вдосконалення. 
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Стан виконання робочого плану аспіранта та наукового 

дослідження протягом 1-3 років навчання в аспірантурі. 
 

Виконання 1 та 2 розділу дисертації 

•5 статей у фахових виданнях, з них – 1 у міжнародному фаховому виданні 
(країна –Румунія), розділ монографії у співавторстві, коментар до КАСУ,  1 
стаття – в інших виданнях України. 

•6  тез доповідей на міжнародних конференціях, 1 – на науково-практичній 
конференції СНАУ за темою дисертації. 

•1 авторське свідоцтво № 95299 Дата реєстрації авторського права 13.01.2020 
«Істанційна юрисдикція адміністративних судів в контексті судово-правової 
реформи в Україні» 

• Навчання та отримання сертифікату володіння іноземною 
(англійською) мовою рівня В2 (2020 рік) (Pearson Edexcel Level I Certificate in 
ESOL International (CEF B2)) 

•Підвищення кваліфікації: 2018 рік. Свідоцтво 12СПВ 182840 від 
25.04.2018 р. реєстр. № 1498/18, Інститут законодавства Верховної Ради 
України.  

•Навчання та отримання сертифікатів: 2020 рік. Участь у сертифікатній 
програмі «Юрист в агробізнесі», що проведено Національним юридичним 
університетом імені Ярослава Мудрого (2020 рік) «Доступ до публічної 
інформації», «Цифрова грамотність державних службовців 1,0 на базі 
інструментів Goodle, “Strengthening Law Schools’ Teaching During 
Quarantine”. 
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