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Стан і перспективи розвитку 
інституту державного регулювання цін 

і тарифів 

Питання державного регулювання
цін і тарифів доволі давно вивчаєть-
ся на сторінках наукових праць, що,
власне, і не дивно з огляду на його 
значення та вагу для функціонуван-
ня ринкової економіки. З іншого 
боку, увага до цієї проблематики по-
яснюється також і тим, що під час
державного регулювання цін і тари-
фів має бути дотриманий баланс інте-
ресів держави та суб’єктів господа-
рювання, оскільки у протилежному
випадку застосування зазначеного
інституту може мати руйнівні наслід-
ки для економіки. З огляду на це, до-
слідження питань державного регу-
лювання цін і тарифів нині проводять
як юристи, так і економісти, пропо-
нуючи власні «рецепти» його успіш-
ного та ефективного застосування.
У цьому випадку мова йде про науко-
ві доробки Р. Ворона, Л. Дешко,
О. Захарової, І. Сафонова, Л. Чорної
та ін. Утім, аналіз наведених праць

показує, що більшість із наведених
авторів концентрує увагу на окремих
проблемах, які виникають у сфері
державного регулювання цін і тари-
фів, що, як наслідок, не дозволяє
отримати комплексну уяву про стан,
а також перспективи розвитку цього
інституту.

Отже, головною метою статті 
є спроба проведення комплексного
аналізу найбільш суттєвих проблем,
які накопичились у сфері теоретично-
го та правового забезпечення інститу-
ту державного регулювання цін і
тарифів. Принагідно відзначмо, що
цьому напрямку наукового пошуку
властивий доволі високий рівень нау-
кової новизни, пов’язаний з тим, що
автором будуть сформульовані прин-
ципово нові пропозиції та рекоменда-
ції до чинного законодавства.

Державне регулювання цін і та-
рифів – невід’ємний компонент гос-
подарської системи, оскільки за його
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рахунок досягається низка надзви-
чайно важливих цілей, а саме: за-
безпечується спрямованість форм і
методів державного регулювання цін
на реалізацію стратегії економічного
та соціального розвитку країни; здій-
снюється запобігання руйнівного впли-
ву цін на економіку; створюються
рівні, економічні умови розвитку в
ринковому середовищі суб’єктам різ-
них форм власності та організаційно-
правових форм функціонування; за-
безпечується ефективна протидія моно-
польним тенденціям ціноутворення
виробників продукції на окремих рин-
ках; здійснюється збалансування роз-
витку окремих видів товарних ринків
за елементами попиту і пропозиції у про-
цесі зростання їхньої ємності тощо [1].

З огляду на наведений перелік
цілей, які досягаються за рахунок
інституту регулювання цін і тари-
фів, стає зрозумілим, що проваджен-
ня цієї діяльності може бути доручено
лише суб’єктам публічної адмініст-
рації, оскільки від результативності
цієї діяльності залежить фінансово-
економічний стан держави. Інакше
кажучи, регулювання цін і тарифів
здійснюється в межах одного з різно-
видів публічних правовідносин, яким є
адміністративно-господарські право-
відносини.

Аналіз названого інституту пока-
зує, що в його межах вживаються 
дві основні категорії, якими є ціна і
тариф. Так, наприклад, у ч. 2 ст. 12 
Господарського кодексу України [2]
зазначається, що одним із засобів дер-
жавного регулювання господарської
діяльності є регулювання цін і тари-
фів, тобто регулювання цін і регулю-
вання тарифів – це окремі складові
елементи названого інституту. Проте
цей висновок певним чином супере-
чить ст. 190 цього ж Кодексу, в межах
якої поняття «тариф» уживається
фактично як синонім до категорії
«ціна». З огляду на це виникає питан-
ня, що ж все-таки розуміється під на-
званими термінами?

Поняття «ціна» та «тариф» є катего-
ріями економічної науки, в межах якої
було зроблено численні спроби з’ясуван-
ня їхньої сутності. Так, наприклад, під
ціною розуміється: сума грошей, за
яку продавець бажає продати товар,
а покупець здатен його придбати [3,
с. 124]; погоджений між покупцем і
продавцем грошовий або інший май-
новий еквівалент, який покупець зго-
ден платити за переданий йому товар,
роботу чи послугу [4, с. 246] тощо. До
речі, майже подібним чином тлума-
читься названа категорія і в Господар-
ському кодексі України (ст. 189), де
під ціною розуміється форма грошо-
вого визначення вартості продукції
(робіт, послуг), яку реалізують суб’єк-
ти господарювання.

Між наведеними вище визначен-
нями є певні відмінності, пов’язані з
тим, що одні автори поняття «ціна»
поширюють лише на товари, тоді як
інші зв’язують ціну і з послугами.
Ми схильні підтримати перших, по-
годжуючись із тим, що ціна відоб-
ражає грошову вартість товару, тоді
як тариф є грошовим виразом ви-
датків на виробництво (надання)
робіт чи послуг. У цьому плані слуш-
ними виглядають слова О.М.Кононець,
яка наголошує на тому, що ототож-
нення ціни й тарифу є неправильним 
з огляду на економічну сутність цих
категорій. Так, серед особливостей
тарифів вона відмічає те, що послуги
на відміну від товарів (як матеріаль-
них цінностей) є не речами, а резуль-
татом людської діяльності, а тому не
можуть накопичуватися. Надана спо-
живачу послуга, як зазначає автор,
завжди є «вичерпною», що ускладнює
діяльність щодо контролю за її якістю.
Наприклад, для оцінювання якості
наданих послуг із залізничного пере-
везення пасажирів, вантажу та багажу
необхідно задокументувати порушен-
ня правил цих перевезень, зокрема
скласти акт про порушення прав,
знайти свідків, тоді як для доведення
факту продажу неякісного товару за
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завищеною ціною достатньо зберегти
товари, товарно-касовий документ 
і в установлений законом строк звер-
нутися до відповідного суб’єкта з ме-
тою захисту порушеного права [5,
с. 23–24].

Викладене дає підстави наголошу-
вати на необхідності внесення змін до
назви та змісту глави 21 Господарсько-
го кодексу України, спрямованих на
розмежування державного регулю-
вання ціноутворення, з одного боку,
та державної тарифної політики – 
з іншого. Отже, на наш погляд, згадана
глава має називатися «Ціноутворення
і тарифна політика у сфері господа-
рювання», що, своєю чергою, викликає
необхідність доповнення її щонаймен-
ше однією статтею, присвяченою ви-
значенню основних засад тарифної
політики держави у сфері господа-
рювання.

Але це – не єдині зміни, яких, на
наш погляд, має зазнати інститут ре-
гулювання цін і тарифів. Доволі сут-
тєві зауваження є в нас і щодо його
назви. А перед тим як пояснити свою
позицію, необхідно стисло проаналі-
зувати правову базу, на підставі якої,
власне, і відбувається регулювання
цін і тарифів.

Аналіз чинних нормативних актів
показує, що протягом існування Ук-
раїнської держави було видано доволі
багато тих, які мали завданням регу-
лювання цін і тарифів на певні види
товарів чи послуг. Зазначені правові
акти доцільно об’єднати у певні підси-
стеми залежно від їхньої юридичної
сили. Так, можна вести мову про:

– акти законодавства (Закон Ук-
раїни «Про ціни та ціноутворення»
[6], Закон України «Про внесення
змін до деяких законів України щодо
стабілізації цін на ринку нафтопро-
дуктів» [7] тощо);

– акти Президента України (Указ
Президента України «Про заходи щодо
врегулювання цін/тарифів на житло-
во-комунальні послуги» [8]; Указ Пре-
зидента України «Питання реалізації

державної політики з контролю за
цінами» [9] тощо);

– акти Кабінету Міністрів України
(постанова Кабінету Міністрів Украї-
ни «Про встановлення повноважень
органів виконавчої влади та виконав-
чих органів міських рад щодо регулю-
вання цін (тарифів) [10]; постанова
Кабінету Міністрів України «Про за-
безпечення єдиного підходу до форму-
вання тарифів на житлово-комуналь-
ні послуги» [11] тощо);

– акти центральних органів вико-
навчої влади (наказ Міністерства
аграрної політики та продовольства
України «Про затвердження цін реа-
лізації борошна» [12]; наказ Міністер-
ства охорони здоров’я України «Про
затвердження Порядку розрахунку
граничного рівня оптово-відпускних
цін на лікарські засоби для лікування
осіб з гіпертонічною хворобою та по-
рівняльних (референтних цін) на такі
засоби» [13] тощо);

– акти місцевих органів виконав-
чої влади (розпорядження голови
Харківської обласної державної адмі-
ністрації «Про граничні торговельні
(постачальницько-збутові) надбавки
на окремі види продовольчих това-
рів» 14] тощо);

– акти органів місцевого самовря-
дування (рішення Виконавчого комі-
тету Дніпропетровської міської ради
«Про затвердження тарифів вартості
послуг паркування на майданчиках
для платного паркування транспорт-
них засобів у м. Дніпропетровську»
[15] тощо).

Отже, повертаючись до питання
про уточнення назви інституту регу-
лювання цін і тарифів, зазначмо,
що ми не можемо погодитися з тими
авторами, а також із законодавцем,
які, в переважній більшості випадків,
ведуть мову про державне регулюван-
ня цін і тарифів [16; 17], тобто регу-
лювання, яке здійснюється державою
в особі органів державної влади. Вжи-
вання зазначеного терміна дозволяє
припустити, що згадані вище вчені не
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бачать ніякої різниці між органом
державної влади та органом місцево-
го самоврядування. З огляду на це
доцільніше буде вести мову не про
державне, а про публічне регулюван-
ня цін і тарифів, себто таке регу-
лювання, яке здійснюється органами
державної влади та органами місцево-
го самоврядування, а також іншими
суб’єктами у випадку делегування їм
відповідних повноважень.

Згадавши про суб’єктів регулю-
вання цін і тарифів, не можна зали-
шити поза увагою також і питання
про недосконалість визначення їхнього
правового статусу. Яскравим доказом
цього, на наш погляд, є ситуація, яка
склалася на вітчизняному ринку фар-
мацевтичних препаратів. Так, за оцін-
ками журналістів тижневика «Коррес-
пондент», чимала кількість ліків кош-
тує в Україні у два-три рази більше,
ніж у європейських державах [18].
Подібна ситуація свідчить про те, що
існуючий у нашій державі інститут
регулювання цін і тарифів є подекуди
нежиттєздатним, оскільки він не в змозі
забезпечити виконання більшості з
тих цілей, які було згадано вище.

Основними проблемами, які зни-
жують ефективність функціонування
названого інституту, є такі.

Центральним суб’єктом, покли-
каним здійснювати публічний нагляд
за реалізацією політики регулюван-
ня цін і тарифів, є Державна інспек-
ція України з контролю за цінами.
Аналіз нормативних актів, які визна-
чають правовий статус цього органу
виконавчої влади, показує, що керів-
ництво країни є доволі непослідовним
у своїх рішеннях щодо організації 
її діяльності. Мова йде про те, що
постановою Кабінету Міністрів Ук-
раїни від 28.03.2011 № 346 Держав-
ну інспекцію з контролю за цінами
було ліквідовано [19]. Проте за рік,
на підставі Указу Президента Украї-
ни, її діяльність було поновлено [20].
Отже, впродовж року в Україні фак-
тично не було органу, який контро-

лював би дотримання суб’єктами гос-
подарювання законодавства про ціни
й тарифи.

Наголосімо також і на тому,
що відновлення функціонування Дер-
жавної інспекції України з контролю
за цінами само по собі не може ви-
рішити всі проблеми, які накопичи-
лись у цій сфері. Це пов’язано з тим,
що, на наш погляд, правовий статус
інспекції є дещо недосконалим. Йде-
ться про те, що інспекція для реалі-
зації покладених на неї завдань упов-
новажена лише скликати наради,
утворювати комісії та робочі групи з
питань, що належать до її компетен-
ції, та отримувати від центральних і
місцевих органів виконавчої влади,
органів виконавчої влади Автоном-
ної Республіки Крим, органів місце-
вого самоврядування, суб’єктів гос-
подарювання незалежно від форми
власності документи й матеріали,
необхідні для виконання покладених
на неї завдань. Зазначених повнова-
жень, як нам здається, замало для її
ефективної діяльності. Посадові та
службові особи інспекції повинні
мати право здійснювати перевірки на
предмет дотримання відповідними
суб’єктами законодавства про ціни й
тарифи, а також припиняти порушен-
ня законодавства. Без цього діяль-
ність названої інспекції буде неефек-
тивною, що, як наслідок, зробить не-
ефективною і всю державну політику
в цій сфері.

Ще однією проблемою, яка зни-
жує ефективність інституту публічно-
го регулювання цін і тарифів, є 
застарілість відповідного законодав-
ства і, насамперед, Закону України 
«Про ціни та ціноутворення». У цьому
плані ми повністю погоджуємося з
думкою О. М. Кононець, що категорії,
які вживаються у названому законі, не
відповідають сучасному цивільному 
і господарському законодавству, а
тому не тільки не сприяють, а й актив-
но перешкоджають розвиткові рин-
кових відносин у державі [21, с. 15].
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Під час розроблення і прийняття
нової редакції Закону України «Про
ціни та ціноутворення» обов’язково
має бути врахована необхідність за-
кріплення саме на законодавчому рівні
повноважень органів виконавчої вла-
ди та виконавчих органів міських рад
щодо регулювання цін (тарифів). На
сьогоднішній день це завдання вирі-
шується на рівні постанови Кабінету
Міністрів України «Про встановлення
повноважень органів виконавчої влади
та виконавчих органів міських рад
щодо регулювання цін (тарифів)» [22],
що, однак, суперечить ч. 2 ст. 19 Кон-
ституції України [23], яка вимагає лише
законодавчого закріплення підстав
діяльності органів державної влади та
місцевого самоврядування.

Не можна не звернути увагу також
і на необхідність удосконалення про-
цедур публічного регулювання цін і
тарифів. Нині, як відомо, форми пуб-
лічного регулювання переділяються на
прямі та опосередковані. До перших
із них, які несуть у собі прямі (адміні-
стративні) елементи впливу на суб’єк-
тів господарювання, зараховуються:

– встановлення фіксованих цін (та-
рифів) на продукцію. Це найбільш
жорсткий метод адміністративного
регулювання цін з боку публічних
суб’єктів, бо він не залишає окремим
суб’єктам господарювання жодних
альтернатив урахування впливу рин-
кових факторів;

– встановлення граничного рівня
цін (тарифів) на продукцію. В основі
застосування цього методу регулюван-
ня цін покладено ідею встановлення
їхньої верхньої межі;

– встановлення граничного рівня
рентабельності реалізації продукції.
Цей метод державного регулювання
цін використовується з метою бо-
ротьби з надприбутками окремих
монопольних утворень або для зни-
ження рівня цін на окремі соціально
значущі види продукції;

– встановлення граничного рівня
торговельної надбавки або постачаль-

ницько-збутової націнки. Цей метод
застосовується у процесі ціноутворен-
ня на продукцію у сфері обігу;

– встановлення граничних коефі-
цієнтів зміни цін (тарифів) на продук-
цію. Цей метод спрямовано на ней-
тралізацію інфляційного очікування
або очікування падіння курсу націо-
нальної валюти;

– встановлення мінімального рів-
ня цін на продукцію. Цей метод сто-
сується імпорту продукції з метою
захисту вітчизняних виробників [1;
24]. Отже, застосування кожної з на-
званих форм публічного регулювання
цін і тарифів має отримати чітке про-
цедурне забезпечення у вигляді окре-
мих статей оновленого Закону Украї-
ни «Про ціни та ціноутворення».
Суб’єктів господарювання не задо-
вольняє, так би мовити, постава перед
фактом про застосування до них
одного з названих методів регулюван-
ня, оформлена у вигляді правового
акта. Принцип правової визначеності
вимагає від суб’єктів публічної адмі-
ністрації передбачуваних процедур і
правових рішень, кожне з яких повин-
но бути зрозумілим суб’єктові госпо-
дарювання. А досягти цього можна
буде лише за рахунок нормативного
визначення передумов і порядку за-
стосування кожної з названих вище
форм публічного регулювання цін і
тарифів.

Згадавши про принципи діяль-
ності публічної адміністрації в цій
сфері, не можна не звернути уваги і 
на той факт, що в чинному Законі Ук-
раїни «Про ціни та ціноутворення»
слово «принцип» навіть і не згадується.
А коли так, то годі й сподіватися,
що суб’єкти публічного регулюван-
ня цін і тарифів у своїй діяльності
будуть на них орієнтуватися та керу-
ватися ними під час прийняття від-
повідних рішень. З огляду на це май-
бутній закон має бути доповнений
переліком принципів публічного регу-
лювання цін і тарифів. Такий перелік
має складатись із загальних (принципів
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належного урядування) та спеціаль-
них принципів. На думку Л. Чорної,
яка знаходить підтримку і в дисертан-
та, основними принципами, за якими
має формуватися та реалізовуватися
публічна політика цін і тарифів, є:

– вибір найбільш важливих напрямів
цінового регулювання з боку суб’єк-
тів публічної адміністрації, що забез-
печують ефективну реалізацію цілей
державної загальноекономічної та
соціальної політики;

– диференціація форм і методів
публічного регулювання цін і тарифів
на окремих товарних ринках (ринках
послуг) відповідно до умов і рівня
їхнього розвитку;

– забезпечення необхідної пропор-
ційності інтересів держави, окремих
суб’єктів господарювання та покупців
під час здійснення публічного регулю-
вання цін і тарифів;

– забезпечення достатнього рівня
самостійності суб’єктів господарю-
вання у прийнятті ними цінових (та-
рифних) рішень через надання їм
можливості вибору альтернативних
механізмів публічного регулювання;

– урахування накопиченого світо-
вого досвіду формування правових
основ регулювання цін і тарифів;
інтегрування вітчизняних правових
норм публічного регулювання цін і
тарифів у міжнародну систему право-
відносин [1].

На завершення обговорення ста-
ну і перспектив розвитку інститу-
ту публічного регулювання цін і 

тарифів слід наголосити також і на
тому факті, що його ефективність
багато в чому залежатиме від рівня
володіння відповідними знаннями 
всіма суб’єктами, задіяними в цьому
процесі. На сьогоднішній день, як
можна було побачити з викладеного,
зазначений інститут базується на
величезній кількості правових актів,
які мають бути належним чином сис-
тематизовані та опрацьовані, тобто
вивчені. Досягти цієї мети можна
лише проведенням диференціації всієї
сукупності таких правових норм,
із подальшим об’єднанням останніх 
у межах окремого правового інсти-
туту, який, своєю чергою, має увійти
до складу Особливої частини адмі-
ністративно-господарського права
України.

Отже, роблячи загальний висновок
з викладеного, наголосімо на тому, що
інститут державного регулювання цін
і тарифів, у його сьогоднішньому
вигляді, безнадійно застарів. У його
змісті є чимала кількість елементів,
які скорше негативно, ніж позитивно,
впливають на становлення ринкової
економіки в Україні. З огляду на це
його реформування має здійснюва-
тись у тісній співпраці економічної та
правової теорії, зокрема теорії діяль-
ності публічної адміністрації. У про-
тилежному випадку ми не зможемо
привести його у відповідність із нор-
мами, виробленими в адміністратив-
но-господарському праві країн Євро-
пейського Союзу.
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Петров Є. В. Стан та перспективи розвитку інституту державного регулюван-
ня цін і тарифів

Статтю присвячено з’ясуванню сучасного стану та перспектив розвитку інсти-
туту державного регулювання цін і тарифів. Виокремлюються теоретичні 
та практичні проблеми, які знижують результативність зазначеного інституту.
Висловлюються конкретні пропозиції, спрямовані на покращення правового
забезпечення інституту державного регулювання цін і тарифів.

Ключові слова: ціна, тариф, правове регулювання, державне регулювання.

Петров Е. В. Состояние и перспективы развития института государственного
регулирования цен и тарифов

Статья посвящена выяснению современного состояния и перспектив развития
института государственного регулирования цен и тарифов. Выделяются теорети-
ческие и практические проблемы, которые снижают результативность данного
института. Формулируются конкретные предложения, направленные на улуч-
шение правового обеспечения института государственного регулирования цен и
тарифов.

Ключевые слова: цена, тариф, правовое регулирование, государственное регу-
лирование.

Petrov E. Condition and prospects of the institution of state regulation of prices and
tariffs’ development

The article is devoted to clarifying the current condition and prospects of the insti-
tution of state regulation of prices and tariffs’ development. Theoretical and practical
problems that reduce the effectiveness of this institution are singled out. Some offers
directed on improving the legal guaranteeing of the Institute of state regulation of pri-
ces and tariffs are formulated.

Key words: price, tariff, legal regulation, state regulation.


