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Тема 2.1. Обмеження монополізму та недобросовісна конкуренція у господарській діяльності. 

Правове регулювання ціноутворення та захист прав споживачів.  

 

Практичне заняття 3 

Тема заняття: Правове регулювання ціноутворення у господарській діяльності    

 

Мета заняття: засвоїти основні поняття і категорії у сфері ціноутворення; орієнтуватися у 

видах і функції  цін, засвоїти правовий порядок формування ціноутворення; контроль за 

додержанням дисципліни цін та відповідальність за порушення законодавства з питань 

ціноутворення. 

Студенти повинні:  

Знати: види та функції цін, правове забезпечення і порядок формування ціноутворення в 

Україні, державні органи, які здійснюють контроль за ціновою політикою в Україні; види 

відповідальності за порушення законодавства з питань ціноутворення. 

Вміти: визначати функції і види цін, способи їх формування і встановлення; визначати 

особливості встановлення цін на окремі види товарів (послуг); правові наслідки порушення 

законодавства про ціноутворення і форми контролю у сфері ціноутворення. 

 

Документальне, наочне і технічне забезпечення заняття 

1.Конституція України. 

2.Господарський кодекс України від 16.01.2003.№436-IV (із змінами і доповненнями) 

3.Цивільний кодекс України від 16.01.2003.№435-IV(із змінами і доповненнями) 

4.Закони України: (із змінами і доповненнями) 

«Про Антимонопольний комітет України» від 26.11.1993. №3659-XII  

 «Про ціни і ціноутворення» від 21.06.2012. №5007-VI 

«Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997. №280/97-ВР 

5. Зразки документів 

Інтернет - ресурси: 

1. Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)» –  

http://www.nau.ua   

2. Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка –  www.library.univ.kiev.ua  

3. Підприємництво, господарство і право : загальноукраїнський науково-практичний 

господарсько-правовий журнал : офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://pgp-journal.kiev.ua/.  

4. PRAVO.BIZ.UA : Юридична бібліотека [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://pravo.biz.ua/. 

 

Питання для актуалізації опорних знань 

1. Що таке «ціна»  і які види цін діють в Україні ?  

2. В чому полягає функція цін? 

3. На  які види товарів (послуг) встановлюються державні фіксовані ціни? 

4. Які державні органи здійснюють контроль за ціновою політикою в Україні? 

5. Які види відповідальності визначені законодавством за порушення у сфері ціноутворення? 

6. Визначте роль органів місцевого самоврядування у сфері ціноутворення.  

 

Вирішення ситуаційних завдань 

 

Методичні рекомендації 

Для вирішення ситуаційних завдань потрібно ознайомитись з нормами Глави 21 

Господарського кодексу України, Законами України: «Про ціни  і ціноутворення», «Про 

Антимонопольний комітет України», «Про місцеве самоврядування в Україні».  

http://www.nau.ua/
http://www.library.univ.kiev.ua/
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 Ціна — це грошовий вираз вартості, кількості грошей, що сплачується або одержується за 

одиницю товару або послуги. Одночасно ціна відображає споживчі властивості (корисніть) товару, 

купівельну спроможність грошової одиниці, ступінь рідкісності ті/вару, силу конкуренції, 

державного контролю, економічну поведінку ринкових суб'єктів та інші суб'єктивні моменти. 

Ціна на будь-який товар складається з окремих елементів. Основними з них є собівартість і прибуток. 

Ціноутворення — це процес обгрунтування, затвердження та перегляду цін і тарифів, визначення їх 

рівня, співвідношення та структури. Ціна – це інструмент регулювання економіки. За допомогою цін 

виробництво підпорядковується суспільним потребам, стимулюється впровадження досягнень 

науково-технічного прогресу, зниження витрат на виробництво і збут продукції, підвищення якості, 

конкурентоспроможності товарів тощо. Зверніть увагу, що до компетенції органів місцевого 

самоврядування належить встановлення цін (тарифів) на комунальні, транспорті послуги. 

 

   Ситуація № 1 

Група мешканців м. Дніпро звернулася зі скаргою до міського голови щодо необгрутованої ціни 

на тарифи за комунальні послуги (вода, вивіз сміття). У відповіді на скаргу було зазначено, що 

питання ціни на комунальні послуги не належить до компетенції міського голови. Мешканці 

звернулися з позовом до суду «про скасування цін по комунальні послуги».  

 Проаналізуйте ситуацію з посиланням на норми законодавства і визначте: 

1.  До якого виду цін належать ціни на комунальні послуги? 

2.  Ким і у який спосіб формується ціна на визначені у ситуації  комунальні послуги? 

3. Хто здійснює контроль за формуванням ціни на комунальні послуги, визначені в ситуації? 

4. Як мешканці можуть захистии свої права, згідно умов ситуації ? 

  

Ситуація № 2 

Приватне підприємство «Глорія», яке здійснює торгівлю у віддаленому від районного центра  

селі,  реалізувало борошно та цукор за цінами, які значно вище, ніж у інших торгових мережах 

району на такий же товар. Мешканець цього села Гнатович А.Л. звернувся зі скаргою до сільського 

голови щодо необґрунтовано високої ціни на товари в сільському магазині, який належить ПП 

«Глорія». Керівник ПП «Глорія» пояснив, що він має право встановлювати вільні ціни на товар в 

своєму магазині.   

Проаналізуйте ситуацію і визначте:  

1. Що таке «вільні ціни» та «державні регульовані ціни»? На які види  товарів вони можуть 

бути встановлені? 

2. Який вид ціни встановлюються на товар, визначений в умовах ситуації? 

3. Які органи здійснюють  контроль за державними регульованими цінами і у якій формі? 

4. Чи  має сільський  голова повноваження щодо впливу на цінову політику  ПП» Глорія» ? 

5.  Який вид  відповідальності може бути застосований у даному випадку до суб’єкта 

господарювання? 

          Ситуація № 3 

Рішенням  Дніпропетровської облдержадміністрації від 15.02.2020р. № 254 з 01.03.2020р. були 

знижені ціни на 15% на проїзд в міському транспорті для деяких категорій населення. 

Автоперевізник – ТОВ «Бріг» звернулося зі скаргою до прокуратури Дніпропетровської області 

на незаконне рішення Дніпропетровської облдержадміністрації. Скарга ТОВ «Бріг» обґрунтована 

тим, що фактично встановлена ціна на проїзд в міському транспорті з 01.03.2020 р. значно нижча 

від економічно обґрунтованої ціни. Таким чином,  авто перевізник  при здійсненні транспортних 

послуг несе значні збитки, що може призвести до банкрутства ТОВ «Бріг».   

Проаналізуйте ситуацію і визначте: Відповідь обґрунтуйте. 

1. Чи законним є рішення Дніпропетровської облдержадміністрації? 

2. На які види робіт (послуг) встановлюються вільні ціни (тарифи)? 

3. Який порядок  встановлення  цін (тарифів) на транспортні послуги в містах? 

4. Яким чином повинні бути захищені інтереси авто перевізника при встановленні  цін  

(тарифів), які не покривають його витрати? 

        

Домашнє  завдання 

Завершити виконання роботи. 
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Ситуація №2. 

ВИТЯГ (Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні») 

Стаття 28. Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін 

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: 

а) власні (самоврядні) повноваження: 

1) складання, схвалення та подання на розгляд відповідної ради прогнозу місцевого бюджету, 

складання проекту місцевого бюджету, подання його на затвердження відповідної ради, забезпечення 

виконання бюджету; щоквартальне подання раді письмових звітів про хід і результати виконання 

бюджету; підготовка і подання відповідно до районних, обласних рад необхідних фінансових 

показників і пропозицій щодо складання проектів районних і обласних бюджетів; 

{Підпункт 1 пункту "а" частини першої статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

2646-VIII від 06.12.2018} 

2) встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на побутові, комунальні 

(крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, 

послуги з постачання гарячої води, які встановлюються Національною комісією, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг), транспортні та інші послуги; 

{Підпункт 2 пункту "а" статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2404-VI від 

01.07.2010; в редакції Закону № 2479-VI від 09.07.2010; із змінами, внесеними згідно із Законами № 

3610-VI від 07.07.2011, № 5400-VI від 02.10.2012, № 1198-VII від 10.04.2014, № 1540-VIII від 

22.09.2016; в редакції Закону № 2189-VIII від 09.11.2017} 

3) встановлення за узгодженим рішенням відповідних рад порядку використання коштів та 

іншого майна, що перебувають у спільній власності територіальних громад; 

4) здійснення в установленому порядку фінансування видатків з місцевого бюджету; 

5) залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від 

форм власності, розташованих на відповідній території, та коштів населення, а також бюджетних 

коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і 

виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища; 

6) об'єднання на договірних засадах коштів відповідного місцевого бюджету та інших місцевих 

бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування комунальних 

підприємств, установ та організацій, вирішення інших питань, що стосуються спільних інтересів 

територіальних громад; 

7) укладення з юридичними і фізичними особами договорів на справляння місцевих зборів, 

обов'язковість укладення яких установлена законодавством; 

{Пункт "а" статті 28 доповнено пунктом 7 згідно із Законом № 2756-VI від 02.12.2010} 

8) підготовка та затвердження переліку спеціально відведених місць для паркування 

транспортних засобів; 

{Пункт "а" статті 28 доповнено пунктом 8 згідно із Законом № 2756-VI від 02.12.2010} 

9) участь в організації та фінансуванні капітальних ремонтів житлових будинків, капітальних 

ремонтів майна, що перебуває у спільній власності співвласників багатоквартирного будинку, в 

межах бюджетних програм, визначених за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради; 

{Пункт "а" статті 28 доповнено пунктом 9 згідно із Законом № 2189-VIII від 09.11.2017} 

б) делеговані повноваження: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2646-19#n343
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2646-19#n343
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2479-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3610-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3610-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5400-17#n23
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1198-18#n22
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540-19#n495
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540-19#n495
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19#n447
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2756-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2756-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19#n449
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1) здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням зобов'язань щодо платежів до 

місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності; 

2) здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням цін і тарифів; 

3) сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на відповідній території. 

Ситуація №1 

 

Дані тарифи встановлені суб’єктами природних монополій у сфері централізованого водопостачання 

та водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), та застосовуються 

даними суб’єктами при розрахунках з усіма споживачами послуг з централізованого водопостачання 

та водовідведення. 

Хто відповідає за зміну тарифа у платіжці? 

За законом, розрахунки економічно обґрунтованих витрат на компослуги проводять комунальні 

підприємства з тепло-, водопостачання та водовідведення. Потім ці розрахунки подають до органів, 

які уповноважені встановлювати тарифи. 

Для більшості підприємств, що надають комунальні послуги, тарифи встановлюють органи 

місцевого самоврядування. 

Тарифи на тепло та комунальні послуги формуються на основі порядку, затвердженого Кабміном. 

Як формується тариф? 

Перед зміною тарифу підприємство, що надає послугу, враховує вартість складових і формує 

новий тариф. Усі розрахунки, а також відповідну заяву підтверджуючими матеріалами і 

документами, які використовувалися під час проведення розрахунків тарифів – у друкованому та 

електронному вигляді – передають до НКРЕКП або органу місцевого самоврядування. 

Ті у свою чергу розглядають проект нових тарифів і затверджують їх. 

Від чого залежить тариф? 

Тарифи на житлово-комунальні послуги напряму залежать від 

 вартості тарифів на енергоносії, 

 цін на матеріально-технічні ресурси, 

 рівня мінімальної зарплати. 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-18#n14
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