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Підготовка та публікація Зелених книг є поширеною практикою стимулювання й організації професійних 
дискусій щодо актуальних проблем і шляхів їх вирішення. Як правило, опублікування Зеленої книги з певної 
проблематики є передумовою наступного етапу – розробки документу, в якому формуються основи державної 
політики, спрямованої на розв’язання проблем у певній сфері.

Для комплексного аналізу регулювання в Україні фахівці Офісу провели повну інвентаризацію регуляторних 
інструментів (засобів). З метою виявлення закономірностей застосування різних інструментів регулювання ми 
класифікували їх за ознаками цілей, для досягнення яких вони застосовані та поділили їх на наступні умовні 
групи:

обмеження доступу до ринків;

державне цінове регулювання;

обов’язкова диверсифікація ризиків;

регулювання доступу до спільного обмеженого ресурсу;

державна підтримка;

державна верифікація;

державне обмеження ринків;

державний захист конкуренції;

технічне регулювання;

регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

валютне регулювання;

фіскальне регулювання.

Це дослідження – друге з 12-ти запланованих, яке присвячене пошуку та аналізу проблем державної цінової 
політики в рамках групи «державне цінове регулювання», містить пропозиції щодо їх вирішення. Правильне 
та повне усвідомлення проблематики у сфері державного цінового регулювання дозволить комплексно та 
всебічно підійти до подальшого створення ефективної системи цінової стабільності.

Зелена книга сформована на основі законодавства України станом на 25 грудня 2017 року.



БЛОК ПЕРШИЙ: ПОНЯТТЯ ЦІНОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ, ЙОГО ЦІЛЕЙ ТА 
ІНСТРУМЕНТІВ

Вже шість років діє закон «Про ціни і ціноутворення» (далі – Закон про ціни), який встановив державне 
регулювання цін на:

товари, які справляють 
визначальний вплив на загальний 
рівень і динаміку цін

товари, які мають 
істотну соціальну 
значущість

товари, що виробляються суб’єктами, 
які займають монопольне (домінуюче) 
становище на ринку

Проте, перші дві категорії в законодавстві не визначені, що призводить до довільного тлумачення цих термінів 
та можливості віднесення уповноваженими органами будь-яких товарів до таких категорій на власний 
розсуд. Конкретний перелік товарів визначає уряд. Зокрема, він описаний в постанові Кабінету Міністрів 
України «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо 
регулювання цін (тарифів)» від 25 грудня 1996 року № 1548 (далі – Постанова № 1548), якою передбачено 
цінове регулювання 43 сфер.

Однак, фактично регулюванню підлягає 139 сфери, що в 3 рази більше, ніж визначено постановою 
№1548.

ЗАКОН ПРО ЦІНИ МІСТИТЬ ЧІТКІ ЦІЛІ ЦІНОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ:

1  розвиток національної економіки та підприємницької діяльності;

2  протидію зловживанню монопольним (домінуючим) становищем у сфері ціноутворення;

3  розширення сфери застосування вільних цін;

4  збалансованість ринку товарів та підвищення їх якості;

5  соціальні гарантії населенню в разі зростання цін;

6  необхідні економічні гарантії для виробників;

7  орієнтацію цін внутрішнього ринку товарів на рівень цін світового ринку.

В той же час, при запровадженні цінового регулювання, цілі, які визначені Законом про ціни, не бралися до 
уваги, а цінове регулювання вводилось з різноманітною метою, хаотично, наприклад, для розвитку гірських 
населених пунктів; стимулювання впровадження новітніх технологій; підвищення якості надання послуг; 
забезпечення екологічної безпеки; охорони навколишнього природного середовища. 



ЦІНОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ВСТАНОВЛЕННЯ 
ТАКИХ ІНСТРУМЕНТІВ:

72%
фіксовані ціни

14%
граничні ціни

9%
граничні рівні торговельної надбавки

3,5%
граничні нормативи рентабельності

0,5%
розмір доплат, знижок (знижувальних коефіцієнтів)

1%
запровадження процедури декларування зміни ціни 
та/або реєстрації ціни

0%
розмір постачальницької 
винагороди

Деякі інструменти не мають поширеного застосування або взагалі не використовуються, а деякі інструменти 
дублюються. Також, існують випадки, коли використані органами інструменти не відповідають змісту, 
встановленому Законом про ціни. Наприклад, Постановою №1548 за проживання в студентських гуртожитках 
встановлюється граничний розмір плати, тобто граничні ціни, а по факту уповноваженими органами 
встановлено фіксовані ціни.

ВИСНОВОК: 

Незважаючи на наявність рамкових документів в цій сфері, реальна практика державного цінового 
регулювання характеризується відсутністю єдиного підходу. Крім того, вона ширша, ніж це визначено 
рамковими документами.



БЛОК ДРУГИЙ: АНАЛІЗ ЯКОСТІ НОРМАТИВНОГО ПОЛЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО 
ЦІНОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Норми, які регулюють сферу державного цінового регулювання, містяться в 618 нормативно-правових актах.

З них 228 – неактуальні (208 – потребує скасування; 20 потребує внесення змін). Це призводить до існування 20 
сфер, які досі підлягають регулюванню. Наслідком існування застарілого регулювання є засмічення правового 
поля хибною інформацією та введення в оману споживачів і суб’єктів господарювання щодо діючих цін та 
тарифів.

Також встановлена низка прогалин. Наприклад, у 17 випадках відсутні механізми реалізації запровадженого 
цінового регулювання.

Нарешті, є колізії. Наприклад, Постанова № 1548 надає повноваження у сфері цінового регулювання одним 
органам, а спеціальні законодавчі акти – іншим, зокрема, у Постанові №1548 Держкомлісгосп встановлює ціни 
на ліцензії для відстрілу диких копитних мисливських тварин та ведмедя, а у Законі України «Про мисливське 
господарство та полювання» – Мінагрополітики.

618
НПА

98 Закон

12 Інше

8 Постанова ВРУ  

29 Акт часів СРСР

185 Постанова КМУ  

13 Рішення НКРЗІ

33 Розпорядження КМУ

92 Постанова НКРЕКП

141 Наказ ЦОВВ

7 Указ Президента 618
НПА

228 актів
неактуальні  36,9%

ВИСНОВОК: 

Якість нормативного поля є нерівномірною. В окремих сферах присутні неактуальні акти, прогалини та колізії.



БЛОК ТРЕТІЙ: АНАЛІЗ ЯКОСТІ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО ЦІНОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ

ЩОДО ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ (НАГЛЯДУ) У СФЕРІ ЦІНОУТВОРЕННЯ

Закон про ціни встановлює, що органами державного контролю (нагляду) у сфері ціноутворення є центральний 
орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з контролю за цінами (Держпродспоживслужба) 
та інші органи, визначені законом. Таке формулювання дозволяє встановлювати необмежену кількість 
контролюючих органів.

На сьогодні, такими органами є: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, Антимонопольний комітет України, місцеві державні адміністрації, органи місцевого 
самоврядування, Міністерство аграрної політики та продовольства України, Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерство охорони здоров’я.

Окрім того, деякі підзаконні нормативно-правові акти з державного нагляду (контролю) у сфері ціноутворення – 
зокрема, порядки контролю та критерії оцінки ступеня ризику – потребують приведення у відповідність до 
вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

ЩОДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЦІНОУТВОРЕННЯ

За порушення законодавства у сфері ціноутворення до відповідальності притягаються як суб’єкти 
господарювання, так і їх посадові особи. Відповідальність у сфері ціноутворення визначається як рамковим 
Законом про ціни, Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), так і спеціальними 
законами, наприклад, Законами України «Про теплопостачання», «Про державне регулювання виробництва і 
реалізації цукру».

Адміністративна відповідальність у сфері ціноутворення, встановлена КУпАП, характеризується низьким 
рівнем штрафів за вчинені посадовими особами правопорушення. Наприклад, за порушення порядку 
формування, встановлення та застосування цін і тарифів, а також знижок, націнок, доплат до них на посадових 
осіб накладається штраф в розмірі від 85-170 гривень (стаття 165-2 КУпАП). Таких випадків було зафіксовано 
26 протягом 2015 року.

Згідно офіційної інформації 
Державної служби України 
з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту 
споживачів, у 2017 році було 
проведено:

Джерело: Звіт роботи Держпродспоживслужби за 2017 рік

111
ПЕРЕВІРОК

у сфері державних 
регульованих цін

5,3 МЛН ГРН
повернуто коштів 

споживачам

175000 ГРН
застосовано адміністра-

тивногосподарських 
санкцій



ЩОДО КОМПЕНСАЦІЇ РІЗНИЦІ ТАРИФІВ СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Закон про ціни передбачає компенсацію суб’єктам господарювання різниці між державними регульованими 
цінами та економічно обґрунтованими. Встановлення економічно необґрунтованих тарифів здійснюється 
з метою захисту малозабезпечених верств населення та реалізації соціальної функції держави. Однак, такі 
компенсаційні виплати не здійснюються, а джерела їх відшкодування визначаються не в усіх випадках. Так, 
збитки суб’єктів господарювання:

залізничні 
перевезення 

(01.01.2014 - 01.12.2017)

2396,52 млн грн 
(83,1% від потреби)

непобутове 
споживання 

електроенергії 
(01.01.2014 - 01.07.2017)

141,248 млрд грн

приймання та 
доставка друкованих 

видань 
(01.01.2014 - 01.12.2017)

51,9 млн грн
(100% від потреби)

Таким чином, більшість встановлених державою пільг фактично реалізуються за рахунок суб’єктів 
господарювання (бізнесу).

ЩОДО ДЕРЖАВНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ У СФЕРІ ЦІНОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Особливістю в сфері ціноутворення є здійснення державного спостереження шляхом проведення моніторингу 
вільних цін (дослідження динаміки цінових процесів на товарних ринках) та державних регульованих цін. Для 
здійснення такого спостереження Уряд затвердив постанову Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо 
проведення моніторингу цін і тарифів на споживчому ринку» від 13 червня 2002 р. № 803 (далі – Постанова 
№ 803), якою встановив перелік товарів, ціни на які підлягають державному спостереженню та порядок його 
проведення. Однак, за переліком, визначеним Постановою № 803, під моніторинг не підпадає близько 60% 
товарних груп щодо яких запроваджено державне регулювання цін, що ускладнює своєчасне та ефективне 
реагування держави на необґрунтоване коливання цін, інфляцію.

Також, Постанова № 803 суперечить Закону про ціни в частині визначення органу, на який покладені 
повноваження з підготовки висновків і пропозицій, щодо поліпшення цінової ситуації за результатами 
моніторингу цін і тарифів.

60% 
спостереження 
не ведеться

40% 
спостереження 
ведеться

Товари, роботи та послуги,  
до яких запроваджено ДЦР

* ЗУ «Про ціни» та Постанова КМУ №803

ВИСНОВОК: 

Механізм державного цінового регулювання характеризується низькою якістю юридичної та організаційної 
імплементації.



БЛОК ЧЕТВЕРТИЙ: ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ

Існуючу модель «адміністративного державного цінового регулювання» необхідно переформатувати у модель 
«цінового контролю», при якій в державі переважає ринкове ціноутворення, а застосування інструментів 
державного цінового регулювання здійснюється:

 Для регулювання товарних груп (робіт та послуг), які виробляють/надають суб’єкти природних 
монополій, з метою недопущення їх зловживання монопольним (домінуючим) становищем на 
ринку і створення умов для розвитку конкуренції;

 Для регулювання ринків, в яких існує негативний зовнішній ефект (негативний вплив на третіх осіб), 
коли ціну треба підвищити або знизити порівняно з рівноважною ринковою ціною. Прикладом 
можуть бути випадки, коли держава бажає штучно зменшити обсяг ринків, як відбувається на 
ринках алкоголю або тютюнових виробів;

 За результатами спостереження (як постійного, так і тимчасового) лише у разі необґрунтованого 
стрімкого коливання цін, слід застосовувати інструменти державного цінового регулювання до 
товарів, які справляють визначальний вплив на загальний рівень і динаміку цін, мають істотну 
соціальну значущість (перелік таких товарів, робіт та послуг визначається за допомогою даних 
про потреби та витрати споживачів, масовий споживчий попит на них). Правова природа даного 
механізму цінового регулювання полягає в тимчасовому заході обмеження та застосуванні 
цінового регулювання до моменту стабілізації ціни та ринкових механізмів на певну продукцію. 
Його введення має бути економічно обґрунтованим та прорахованим, здійснюватися тільки у разі 
наявності законодавчо визначених підстав (наприклад, з метою утримання значного росту цін на 
товари суб’єктів господарювання, які порушують вимоги законодавства про захист економічної 
конкуренції).

ПРИРОДНІ МОНОПОЛІЇ

ЗАВЖДИ

НЕГАТИВНИЙ ЗОВНІШНІЙ 
ЕФЕКТ

ЗАВЖДИ

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

ЗА УМОВИ НЕОБГРУНТОВАНОГО

КОЛИВАННЯ ЦІН



НЕВІД’ЄМНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ МОДЕЛІ «ЦІНОВОГО 
КОНТРОЛЮ» Є:

1  Здійснення спостереження (моніторингу) (Держстат):

 Постійного щодо:
 усіх товарних груп, на які запроваджено державне регулювання цін, з метою відстеження динаміки процесів 

на таких ринках. У випадку не проведення постійного моніторингу за ціновою стабільністю на таких ринках, 
держава не буде мати змоги відслідковувати чи досягається ціль такого регулювання;

 товарів (робіт, послуг), які входять до споживчого набору, сформовані на основі даних про потреби та витрати 
споживачів, на які спостерігається масовий споживчий попит та які відносяться до соціально значущих;

 товарних груп (робіт, послуг), які виробляють/надають суб’єкти природних монополій та суб’єкти 
господарювання на суміжних ринках.

 Тимчасового щодо:
 товарних груп про необхідність відстеження яких сигналізує ринок. Тимчасове спостереження вводиться у 

разі, якщо за останні три місяці зростання цін на певну товарну групу перевищило 30%. Для таких випадків 
необхідно передбачити процедуру тимчасового введення спостереження, з метою виявлення причин 
зростання ціни. 

2  Проведення аналізу причин зростання ціни, коливань на ринках (Мінекономрозвитку). За результатами 
проведеного аналізу встановлюється, чи такі причини є економічно обґрунтованими, та готуються 
пропозиції щодо доцільності введення цінового регулювання. Необґрунтоване зростання цін – це не 
відповідність ціни на товар витратам на його виробництво, продаж (реалізацію), отримання надприбутку  
від продажу товару (реалізації).

3  Прийняття за результатами проведеного спостереження та аналізу причин зростання ціни рішення про 
(Кабінет Міністрів України):

 відсутність необхідності введення цінового регулювання, у разі виявлення обґрунтованості 
зростання ціни.

 необхідність введення механізмів цінового регулювання (наприклад, застосування надбавок, 
фіксованих цін, тощо), якщо причини зростання ціни є економічно необґрунтованими або у 
випадках, коли необхідно стримати ріст цін на товари суб’єктів господарювання, які порушують 
вимоги законодавства про захист економічної конкуренції. Правова природа даного механізму 
цінового регулювання полягає в тимчасовому заході обмеження та застосуванні цінового 
регулювання до моменту стабілізації ціни та ринкових механізмів на певну продукцію.

 необхідність введення інших механізмів державного регулювання: для суб’єктів господарювання – 
надання пільг, дотацій, запровадження квотування експортно/імпортних операції, тощо; для 
населення – адресні дотації, субсидії з метою здійснення соціальної підтримки населення, яке 
цього потребує, через більш ефективні механізми, а не за рахунок виробників.

4  Здійснення ефективного державного контролю (нагляду) у сфері ціноутворення (встановити 
виключний перелік органів державного нагляду (контролю) в Законі про ціни та визначити сфери, 
в яких такий контроль ними здійснюється; привести у відповідність до Закону України «Про основні 
засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та удосконалити нормативно-
правові акти, прийняті на його виконання (критерії ризику, уніфіковані форми актів).

5  Притягнення до відповідальності порушників у сфері ціноутворення (переглянути відповідальність у 
сфері цінового регулювання з метою забезпечення відповідності її рівня вчиненому правопорушенню, в 
тому числі, збільшення відповідальності посадових осіб за недотримання цінової дисципліни в КУпАП).



ПОСТІЙНЕ

природні монополії соціальні товари/послуги

усіх товарних груп, на які запроваджено державне 
регулювання цін, з метою відстеження динаміки процесів

ТИМЧАСОВЕ

інфляція
>30%

за 3 місяці

ОБГРУНТОВАНЕ НЕОБГРУНТОВАНЕ

ВВОДИТИ ДЦР НЕ ПОТРІБНО

НЕОБХІДНО ВВОДИТИ ДЦР 
(ТИМЧАСОВИЙ ЗАХІД ОБМЕЖЕННЯ)

НЕОБХІДНО ВВОДИТИ 
ІНСТРУМЕНТИ ІНШИХ 

СПОСОБІВ РЕГУЛЮВАННЯ

пільги дотації

адресні дотації субсидії

квотування експортно/імпортних операцій

1. СПОСТЕРЕЖЕННЯ (ДЕРЖСТАТ)

2. АНАЛІЗ ПРИЧИНИ ЗРОСТАННЯ 
(МЕРТ)

3. УХВАЛЕННЯ РІШЕННЯ (КМУ)

4. ЗДІЙСНЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО 
ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ (НАГЛЯДУ)

5. ПРИТЯГНЕННЯ ДО 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОРУШНИКІВ

ПЕРЕВАГАМИ МОДЕЛІ «ЦІНОВОГО КОНТРОЛЮ» Є:

1  Розвиток конкуренції та ринкових механізмів 

2  Сприяння залученню інвестицій та зростання прибутків суб’єктів господарювання

3  Створення цінової стабільності на ринках товарів, робіт та послуг

4  Покращення життєвих умов вразливої категорії споживачів за рахунок збільшення соціальної допомоги, 
надання адресних дотацій, субсидій, тощо.

ВИКОРИСТОВУЮЧИ НОВИЙ ПІДХІД ДО ДЕРЖАВНОГО ЦІНОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ,  
БУЛО ПЕРЕГЛЯНУТО СФЕРИ НА ПРЕДМЕТ ДОЦІЛЬНОСТІ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ.  
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АНАЛІЗУ ВИЯВЛЕНО:

1  61 сферу, до якої цінове регулювання застосовувати доцільно. 

2  51 сферу, до якої цінове регулювання застосовувати не доцільно.

3  7 сфер, до яких цінове регулювання пропонується тимчасово залишити до проведення всебічного 
спостереження. За результатами спостереження слід прийняти рішення про збереження 
цінового регулювання цих сфер чи його скасування. 

4  20 неактуальних сфер. Необхідно скасувати/внести зміни до нормативно-правових актів, які 
містять вимоги до цінового регулювання.



Для нотаток
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