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ПІБ, організація Коментар 

Ксенія Ляпіна, 

Голова Державної 
регуляторної служби 
України 

Питання державного цінового регулювання є досить дискусійним 
протягом останніх 27 років та вирішувалось досить хаотично. В результаті 
в цій сфері накопичилась гора проблем, які між собою мало 
взаємопов’язані і логікою державотворення не об’єднані.  

Державна цінова політики відсутня. Немає розуміння того, що ми в 
перспективі намагаємося досягти. Це питання є каменем спотикання у 
багатьох сферах, наприклад, в питаннях газу, в питаннях автомобільних 
перевезень, що призводить до надання послуг низької якості. В той же 
час існують природні монополісти, такі як Укрзалізниця чи Укрпошта, і до 
яких застосовуються способи регулювання, що вже давно мали б відійти 
в минуле. Адже в теорії такі компанії має регулювати незалежний 
регулятор, якого досі немає.  

В ціновому регулюванні питання політики постає більше, аніж питання 
економіки. Головне питання наразі: що ми регулюємо і які способи 
соціального захисту можуть працювати в ринковій економіці? 

Забороняти чи встановлювати ринку щось і думати що воно так і буде 
працювати – це некомпетентно. Необхідно рухатись до розвитку 
ринкової економіки, яка має базуватись на конкуренції. Там, де така 
конкуренція природно неможлива, має бути створений незалежний 
регулятор з економічно доцільними методиками цінового регулювання. 
Одночасно необхідно зрозуміти, які соціальні компенсації вразливим 
верстам існують в ринкових економіках і які з них ми можемо 
застосувати у нас. 

Олексій Гончарук, 

Голова BRDO 

Логіка формування політики полягає в тому, аби спочатку поговорити 
про суть, а потім писати папірці. Зелена книга, яка лежить перед вами, 
це дуже гарний приклад того, які наслідки можуть бути, коли уряд не 
формує політику, а рендомно вирішує складні питання. 

Минулого року уряд скасував цінове регулювання на продукти 
харчування. Цього року ми запустили ціновий барометр, програму, яка 
кожен день заходить на сайти торговельних мереж і дивиться? скільки 
насправді коштує той чи інший продукт в різних регіонах. 

Під час проведення аналізу державного цінового регулювання ми 
зробили зріз того, що взагалі відбувається в країні з ціновим 
регулюванням. Цінове регулювання – це більше ніж 600 нормативно-
правових актів, з яких 200 неактуальні. Це регулювання більше ніж в 100 
сферах, яке переважно застосовується необґрунтовано.  
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За результатами сьогоднішнього круглого столу має народитися проект 
постанови уряду, яким маємо скасувати ряд недоцільних та 
неактуальних сфер цінового регулювання  

Володимир 
Головатенко, 
керівник сектору 
«Контроль і нагляд», 
BRDO 

Презентація аналізу державного цінового регулювання, доступна за 
посиланням: https://goo.gl/aFSTm9  

Ігор Смілянський, 
В.о. генерального 
директора ДП 
"Укрпошта" 

Збитки компанії «Укрпошта» від неефективного державного цінового 
регулювання величезні. Наприклад, останній раз тарифи на доставку 
пенсії переглядалися у 2004 році, тобто збитки Укрпошти від цієї послуги 
кожного року сягають 1 млрд. гривень. Собівартість даної послуги дуже 
висока, що пояснюється зменшенням кількості пенсіонерів в селах, в 
тому числі через відтік до банків, та одночасним зростанням заробітної 
плати листонош.  

Ефективне цінове регулювання може бути у випадку отримання 
підприємством надприбутків. Коли компанія збиткова – цінове 
регулювання не потрібне.  

Головна проблема Укрпошти та Укрзалізниці – це відсутність компенсації 
з бюджетів за надання соціальних послуг та встановлення 
необґрунтованих тарифів. Вихід з ситуації – формування бюджету з 
обов’язковим включенням пунктів про відшкодування збитків таким 
підприємствам (виплати компенсацій). У випадку, якщо у держави немає 
відповідних грошей, регулювання треба відмінити. 

Необхідно також враховувати, що ситуація змінюється дуже швидко. Під 
час погодження тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку 
необхідно пройти 6 погоджень в різних організаціях. І цей процес триває 
6 місяців. Враховуючи також те, що ми не можемо клопотати про зміну 
тарифів, до моменту, поки мінімальна заробітна плата фактично не 
зміниться, маємо ситуацію, що тарифи змінюються в той момент, коли 
вже прийнята нова мінімальна заробітна плата і необхідно їх 
перераховувати знову. 

Державне цінове регулювання має бути в тому разі, коли у держави є 
гроші, що будуть спрямовані на компенсації підприємствам від такого 
регулювання. У державі має бути прийняте правило: «немає грошей – 
немає цінового регулювання».  

Наразі необхідно переглянути усі сфери цінового регулювання з метою 
скасування неактуальних сфер та зосередитись лише на соціально 
важливих аспектах. 

https://goo.gl/aFSTm9
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Ще одним можливим напрямом забезпечення доставки друкованих 
видань громадянам є пряме надання державою дотацій виробникам 
таких друкованих видань, а не Укрпошті. В такому випадку, Укрпошта 
буде надавати послуги по ринковим тарифам, а держава буде 
підтримувати тих виробників, яких вважає за потрібне. У такому випадку 
держава змогла би досягнути балансу у тих сферах, де потрібно 
регулювання. 

Олександр Черних, 
Директор 
департаменту 
промислової 
політики, 
Мінекономіки 

Запропонований принцип «нема грошей-нема регулювання» є 
ефективним.  

Існують приклади, коли при встановленні державного цінового 
регулювання підприємства йдуть в тінь або при встановленні фіксованих 
цін на соціальні товари та групи один з учасників ланцюга поставок 
отримує надприбутки. 

Моє особисте правило: «чим менше держави на ринках, тим краще». 
Проте не слід забувати про соціальну відповідальність держави. В тому і 
полягає наша робота з Офісом ефективного регулювання – знайти 
непросте рішення в цьому питанні. 

Олена Работягова,  

Директор 
департаменту 
промислової 
політики, 
Мінекономіки 

Питання невиплати компенсацій врегульоване на рівні рамкового Закону 
України «Про ціни і ціноутворення». Коли регулятор встановив 
необґрунтовані, збиткові тарифи, він зобов’язаний компенсувати збитки 
суб’єкту господарювання. У випадку, коли орган цього не зробив, суб’єкт 
господарювання може звернутися до суду.  

Тому у випадку Укрпошти необхідно звертатися для вирішення питання 
до свого регулятора НКРЗІ та Мінтрансу або позиватися до суду. 

Ігор Смілянський, 
В.о. генерального 
директора ДП 
"Укрпошта" 

В європейських розвинених країнах питання відшкодування 
закладаються в бюджет заздалегідь, при цьому вираховуються та 
прогнозуються рівні інфляції та інші чинники на наступний рік. І новий рік 
всі починають з мотивації та розуміння того, що є гроші для покриття 
збитків. А у нас в країні процес прийняття бюджету відбувається 
хаотично, в цьому і проблема. 

Ксенія Ляпіна, 

Голова Державної 
регуляторної служби 
України 

Головна наша проблема – безвідповідальність держави. При винесенні 
рішення суду про компенсації з боку держави на користь суб’єктів 
господарювання різниці тарифів ці рішення у подальшому не 
виконуються. Держава може не виконувати рішення десятками років. 
Тому реалізація компенсаторного механізму, закладеного в Законі 
України «Про ціни і ціноутворення», є проблемною через встановлення 
субсидій бізнесу.  
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Ідеальний механізм – це механізм не надання субсидій для бізнесу, а 
надання субсидій вразливим верствам населення. Однак і така система 
надання субсидій населенню має бути вдосконалена.  

Олег Бондар,  

Голова Комітету 
Асоціації правників 
України з 
транспортного права, 
керуючий партнер 
ECOVIS Бондар та 
Бондар 

Теза про те, що «немає грошей у бюджеті – не потрібно регулювати 
послуги монополістів» є сумнівною. У питанні Укрпошти є інша сторона: 
наскільки обґрунтованими є витрати Укрпошти на її послуги? Інший 
приклад – Украерорух. Монополіст в сфері аеронавігації, структура 
затрат якого на обслуговування є досить високою у порівнянні з іншими 
європейськими монополістами у даній сфері. Тому держава повинна 
регулювати послуги монополістів шляхом цінового втручання. 

Олександр 
Красноштан,  

Заступник Директора 
Департаменту 
пасажирських 
перевезень ПАТ 
«Українська 
залізниця» 

У сфері залізничних перевезень є три регульовані державою види 
перевезень: приміські, внутрішні державні, міжнародні. 

Щодо міжнародних перевезень: Україна залишилась останньою 
державою, навіть на пострадянському просторі, яка регулює сферу 
міжнародних перевезень. Ні Білорусь, ні Молдова, ні Казахстан, ні 
Польща, ні Чехія не регулюють цей сегмент перевезень. Міжнародне 
сполучення потрібно лібералізувати від державного цінового 
регулювання. 

Стосовно внутрішнього сполучення, воно є сильно варіабельним, за 
рахунок якості послуг. У нас є плацкартні вагони – це соціальний сегмент, 
далі є купе, СВ, Інтерсіті+. До речі, у 2012 році цінове регулювання 
першого класу поїздів Інтерсіті+ було скасовано. Після цього ми не 
бачимо різкого підвищення цін. У сфері перевезень Укрзалізниця є 
конкурентною з іншими видами перевезень.  

Соціально важливі речі, такі як перевезення в плацкартних вагонах, 
потрібно, безумовно, регулювати. Коли мова йде, наприклад, про клас 
СВ, що не є соціально значущим, то регулювання не потрібне. 

Наразі йде робота над класифікацією поїздів, в результаті буде три класи 
поїздів: комфорт, стандарт та економ. Так, на комфорт і стандарт, 
можливо встановити граничні ціни, проте одночасно мати можливість 
гнучко їх регулювати. Коли мова йде про економ клас поїздів, то це є 
соціальний сегмент, і дійсно там необхідне державне цінове 
регулювання.  

Щодо приміських перевезень, де тарифи погоджуються місцевими 
органами влади, фактично маємо ситуацію в окремих регіонах, що 
проїзд на 100 км коштує 4 гривні. Тому складається ситуація, що 
дешевше здійснювати зовсім безоплатні перевезення, аніж 
обліковувати настільки низьку оплату. 
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Дякую колегам з БРДО, що порушили дуже важливе питання зміни 
нерозумного цінового регулювання.  

Недоцільне також цінове регулювання у сфері перевезення багажу, адже 
на Укрзалізниці залишилось тільки 30 вантажних вагонів, проте держава 
все одно регулює дану сферу. Монополії Укрзалізниці у сфері вантажних 
перевезень вже давно немає. 

Володимир Балін, 

Перший віце-
президент ГО 
«Український 
Транспортний Союз» 

Регулювання в пасажирському транспорті відбувалося з 1996 року. Я 
вважаю, що таке регулювання неефективне і необхідно його скасувати. 

Необхідно внести зміни в Закон України «Про місцеве самоврядування», 
виключивши з нього повноваження місцевих органів влади регулювати 
дані тарифи. Слід зазначити про різне сприйняття норм даного закону 
різними місцевими органами влади. Наприклад, в Одесі вважають, що 
таке регулювання стосуються лише комунальних підприємств, а приватні 
перевізники повинні здійснювати діяльність на конкурентній основі.  

Основне питання у сфері автомобільних перевезень – це рішення суду 
щодо компенсації різниці в тарифах. Отримати таке рішення неважко, 
проте проблема його реалізувати. 

Щодо програми монетизації пільг, то вона не працює, адже місцеві 
органи влади не прийняли рішення щодо монетизації пільг.  

Внаслідок ми як пасажири отримуємо неякісну і небезпечну послугу. 

Олексій Дорошенко, 

Генеральний 
директор Української 
асоціації 
постачальників 
торговельних мереж 

У 2016 році, коли розглядалось питання щодо відміни цін на продукти 
харчування соціального значення, вивчалось питання купівельної 
спроможності населення. Механізму впливу на бізнес, окрім як через 
регулювання цін, немає. Особливі застереження були щодо 
монопольних агроринків. Проте у 2018 році спостерігається хоч і 
слабкий, проте зріст купівельної спроможності. 

Якщо говорити про те, чи відновлювати таке регулювання, чи ні, 
однозначно говоримо, що ні.  

Потрібно пам’ятати, що на ринках ще залишились продукти, які 
регулюються, це цукор та алкоголь. В той час, провідні асоціації, такі як 
Укрцукор, виступають за відміну цінового регулювання на такий продукт, 
адже вони хочуть продавати дешевше, аніж їм встановлює держава. 
Стосовно регулювання спирту та алкогольних напоїв, їх регулювання 
також не є доцільним і державі потрібно відходити від регулювання та 
переходити на інші способи управління.  

Якщо говорити в загальному про втручання держави в бізнес, то воно 
повинно бути мінімальним і тільки за наявності зовнішніх факторів 
(наприклад, випадку природних монополій). Такі суб’єкти 
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господарювання, які є навіть на споживчих ринках, повинні знаходитись 
під постійним наглядом та контролем.  

Я вважаю, що для нас є актуальною французька система. Тому що Європа 
є соціальним регіоном. Така система передбачає, що один орган суміщає 
декілька функцій: по-перше, це моніторинг; по-друге, це аналіз причин 
зростання цін на товари, роботи та послуги, вивчення факторів такого 
зростання; по-третє, це прийняття сервісного рішення.  

Наталія Бондаренко, 

Директор з 
корпоративних 
зв’язків ПрАТ «Філіп 
Морріс Україна» 

Ми підтримуємо пропозицій щодо регулювання тютюнової галузі, які 
наведені у Зеленій книзі «Аналіз державного цінового регулювання». 
Вважаємо, що цінове регулювання на тютюнові вироби повинно бути. Бо 
основною проблемою галузі є продаж тютюнової продукції нижче 
собівартості. Ми підтримуємо ініціативу Міністерства фінансів щодо 
врегулювання ситуації шляхом запровадження фіскального механізму. 
Цей механізм покликаний протидіяти продажу сигарет за ціною нижче 
податків та собівартості, тим самим забезпечивши і стабільні 
надходження до державного бюджету.  

Ксенія Ляпіна, 

Голова Державної 
регуляторної служби 
України 

Говорити про регулювання, не сказавши про цілі регулювання – це не 
сказати нічого. Коли ми говоримо про ринки алкоголю та тютюну, то ми 
говоримо про бажання держави зменшити споживання. Держава не 
ставить на меті стимулювання такого споживання. Звідси йде логіка 
регулювання держави, яка встановлює мінімальні ціни на тютюн та 
алкоголь.  

Олександр Черних,  

Директор 
департаменту 
промислової 
політики, 
Мінекономіки 

Наразі маємо цінове регулювання на алкогольні напої і тютюнові вироби. 
Одночасно маємо факти контрафактної продукції та контрабанди. Звідси 
риторичне питання: або цінове регулювання, яке діє сьогодні, є 
неефективним, або така ситуація не пов’язана з ціновим регулюванням? 

Наталія Бондаренко,  

Директор з 
корпоративних 
зв’язків ПрАТ «Філіп 
Морріс Україна» 

Саме і говоримо про те, що на сьогоднішній день немає того 
регулювання, яке б забороняло продаж сигарет за ціною нижче 
собівартості. І ми підтримуємо ініціативу Міністерства фінансів України 
щодо врегулювання ситуації шляхом запровадження фіскального 
механізму.  

Олексій Дорошенко, 

Генеральний 
директор Української 
асоціації 

Говорячи про алкогольні напої, їх потрібно класифікувати. Адже сухе 
вино сприяє зменшенню алкоголізму. Тому введення цінового 
регулювання щодо сухих вин суперечить політиці цінового регулювання.  
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постачальників 
торговельних мереж 

Світлана Павленко,  

Заступник директора 
департаменту 
продовольства - 
начальник відділу 
стратегії розвитку 
харчової 
промисловості, 
МінАПК 

Перш за все, хочу подякувати Офісу ефективного регулювання за таку 
кропітку і системну роботу. 

Під час дії цінового регулювання на продукти харчування деякі галузі 
пішли в занепад. Це стосується хлібопекарської галузі, 60% підприємств 
якої пішли в тінь або збанкрутіли.  

Щодо регулювання цукру, у 2016 році Мінагрополітики розробило 
проект Закону України про скасування державного регулювання цукру, і 
ми дуже сподіваємось, що цей законопроект буде схвалений. Адже з 70 
цукрових заводів працює лише третина, тому встановлені мінімальні 
оптово-відпускні ціни на цукор не є ефективними. 

Щодо регулювання цін на спирт етиловий, то ми також підтримуємо 
скасування такого цінового регулювання. 

Було укладено Меморандум між Мінагрополітики, 
Держпродспоживслужбою та Антимонопольним комітетом щодо 
відстеження коливання цін на продукти харчування. Адже необхідно 
розуміти, що відбувається на ринку, чи це сезонні коливання цін, чи це 
недобросовісна конкуренція, аби мати змогу оперативно реагувати. 

Олексій Гончарук, 

Голова BRDO 

Минулого року були скасовані ціни на продукти харчування. Чи знає 
хтось хоча б одну підставу щодо повернення такого регулювання? 

Лідія Карпенко, 
Президент Спілки 
молочних 
підприємств України 

Державне цінове регулювання на продукти харчування переважно було 
популістським. Тому відміна цінового регулювання на соціальні 
продукти харчування була правильним рішенням. Щодо молочної галузі, 
то це сезонне виробництво, цим і обумовлюється її ціна. 

Володимир Блохін, 
Представник Imperial 
Tobacco в Україні 

Були висловлені застереження щодо цінового регулювання, яке 
запропоновано у Зеленій книзі, оскільки рівень рентабельності у 
компаній галузі різний. Також зазначив, що якість виробленої продукції 
не залежить від цінового регулювання.  

Микола Щербина, 
Громадська спідка 
«Українська 
транспортна 
асоціація» 

Висловив пропозицію проведення окремих галузевих дискусій щодо 
цінового регулювання у кожній сфері. Адже тільки у сфері транспорту є 
багато проблем, і в автоперевезеннях, і в авіаційному транспорті. Також 
є багато питань щодо відповідних органів регулювання.  

Андрій Каленський, 
Директор 

Державне цінове регулювання у сфері телекомунікацій є негативним та 
неефективним. Це архаїзм, особливо в частині регулювання тарифів на 
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департаменту 
регуляторного 
забезпечення ПАТ 
"Укртелеком" 

фіксовану телефонію для юридичних осіб. Це спотворює конкуренцію на 
ринку голосової телефонії, адже оператори рухомого (мобільного) 
зв'язку не відчувають тарифного регулювання взагалі, хоча їх 
абонентська база значно більша. Подяка Мінекономіки та НКРЗІ, які 
йдуть на зустріч та вносять ясність під час процесу погодження 
підвищення тарифів. 

Андрій Барабін, 
Директор 
департаменту 
економічного аналізу 
НКРЗІ 

Цінове регулювання у сфері телекомунікацій – це не тільки спосіб 
заробітку підприємств, а також і спосіб зробити послуги зв’язку 
доступними. Це питання детально описано в європейському 
законодавстві. Тому імплементація відповідних норм в українське 
законодавство, сподіваємось, вирішить ці проблеми. 

Юрій Марчук, 
Завідувач кафедри 
дендрології та лісової 
селекції НУБІП 

Підтримую винесені пропозиції щодо виключення цінового регулювання 
мисливства з постанови уряду 1548, яка була прийнята раніше, аніж 
галузевий Закон. 

Олександр 
Білянський,  

Директор 
департаменту 
конкурентної 
політики, АМКУ 

Дякую розробникам за такий детальний документ та аналіз. 

Один із способів відстежити, що відбувається на ринку – це відстежити 
ситуацію в різних областях. Адже довіряти даним статистики інших 
органів дуже складно, часто вона є недосконалою та неповною. 

Ми пропонуємо запровадити механізм моніторингу регіональних ринків 
та загальнодержавний. Тільки після цього можна дискутувати, 
регулювати чи не регулювати певні ринки. Необхідні економічні дані для 
прийняття рішень. 

Також необхідним є підписання Меморандуму між регуляторами, аби 
органи мали можливість оперативно реагувати на проблемні питання, не 
дублювати один одного і ефективніше використовувати державні 
ресурси. 

Доцільно окремо розглянути у дослідженні також Порядок 4Р, який 
визначає та регулює питання погодження нормативно-правових актів.  

Оксана Дягілєва, 
Директор 
департаменту 
досліджень і 
розслідувань ринків 
невиробничої сфери, 
АМКУ 

Головною ідеєю на ринку має бути конкуренція. Монополіст також може 
бути конкурентним на деяких ринках і конкурувати з приватними 
підприємствами. Держава повинна знайти шлях відкрити ринки, які 
зараз з якихось причин є закритими, і зробити їх конкурентними. В таких 
умовах підприємства будуть самі між собою конкурувати, а державне 
цінове регулювання не потрібне. 

 


