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Тема: Відповідальність за порушення цін та ціноутворень. 

Мета: ознайомлення учнів з основними принципами порушення договорів та їх 

відповідальність перед законом. 

Контроль за додержанням державної дисципліни цін є одним з видів державного 

контролю за діяльністю господарюючих суб'єктів. Державний контроль за цінами 

здійснюється головним чином при встановленні і застосуванні державних фіксованих та 

регульованих цін і тарифів. Щодо сфери дії вільних цін контролюється правомірність їх 

застосування (зокрема, шляхом декларування) та додержання вимог антимонопольного 

законодавства. 

Координація роботи щодо здійснення політики цін, проведення економічного аналізу 

рівня та динаміки цін, вжиття заходів щодо коригування цін і тарифів здійснюється 

відповідними державними органами управління України та їх структурними підрозділами, 

зокрема, Державною комісією з контролю за цінами, Державною податковою 

адміністрацією, відділами цін при облдержадміністраціях та ін. Ці органи здійснюють 

контроль за цінами у взаємодії з профспілками, спілками споживачів та іншими 

громадськими організаціями. 

Втручання держави у процеси ціноутворення передбачає насамперед спостереження за 

рівнем цін. Цим займаються центральні статистичні управління, а також соціальні 

партнери (науково-дослідні центри профспілок, спеціальні комісії за завданням голів 

різних партій, міжнародні організації). Органи статистики забезпечують нагляд за 

динамікою цін і тарифів в Україні, розробляють індекси їх зміни, обчислюють вплив зміни 

цін і тарифів на рівень життя населення. В організації статистичного нагляду беруть 

участь органи, які встановлюють ціни і тарифи, та фінансові органи. Господарські 

суб'єкти зобов'язані у встановленому порядку подавати необхідну інформацію для 

здійснення контролю за правильністю встановлення і застосування цін. 

Контроль за додержанням додержавної дисципліни цін визначається як система заходів, 

спрямованих на забезпечення виконання законодавства у сфері ціноутворення та 

державного регулювання цін, виявлення правопорушень з метою їх припинення і винних 

осіб з метою недопущення протиправних дій. Порушення порядку застосування цін і 

тарифів це недотримання суб'єктом підприємницької діяльності встановлених цін або 

умов, що їх обмежують, не подання у строк на вимогу органу контролю цін документів та 

іншої інформації, необхідної для проведення перевірки. Контроль здійснюється органами, 

на які ці функції покладені законодавством. В Україні такими органами є Державна 

інспекція з контролю за цінами при Міністерстві економіки та з питань європейської 

інтеграції України, органи АМК та інші. 

Загальні питання контролю за цінами та відповідальності за порушення державної 

дисципліни цін визначені в розділі III Закону. Відповідно до ст. 13 цього Закону 

державний контроль за цінами здійснюється при встановленні та застосуванні державних 

фіксованих і регульованих цін і тарифів. При цьому у сфері дії вільних цін контролюється 

правомірність їх застосування та додержання вимог антимонопольного законодавства. 



Згідно з Положенням про Державну інспекцію з контролю за цінами (далі 

Держцінінспекція), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2000 

р. № 1439, ця інспекція є урядовим органом державного управління, який діє у складі 

Мінекономіки і підпорядковується йому. Основними завданнями Державної інспекції з 

контролю за цінами є організація та здійснення контрольно-наглядових функцій з питань 

додержання центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів 

Автономної Республіки Крим, підприємствами, установами та організаціями вимог щодо 

формування, встановлення та застосування цін і тарифів. Положення прямо зобов'язує 

Держцінінспекщю керуватися у своїй діяльності Конституцією і законами України, 

актами Президента України й Кабінету Міністри України, наказами Мінекономіки, а 

також самим Положенням. 

Для виконаний покладених на неї функцій і завдань Держцінінспекція та її посадові особи 

наділені певними правами передбачені п. 5 Положення: 

1. проводити в органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, 

підприємствах, установах та організаціях (далі суб'єкти) незалежно від форми 

власності перевірки бухгалтерських документів, книг, звітів, калькуляцій та інших 

документів, пов'язаних із формуванням, встановленням та застосуванням цін і 

тарифів; 

2. одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади. Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим, підприємств, установ та організацій матеріали й 
інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань; 

3. обстежувати в установленому порядку виробничі, складські, торговельні та інші 

приміщення підприємств, установ та організацій, що використовуються для 

виготовлення, зберігання й реалізації товарів і сировини, організації та надання 

послуг; 

4. у межах своєї компетенції вимагати від керівників та інших посадових осіб органів 

виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які перевіряються, усунення 

виявлених порушень порядку формування, встановлення і застосування цін і тарифів; 

5. приймати рішення пре вилучення до відповідного бюджету сум усій обґрунтовано 

одержаної підприємством, установ, організацією виручки в результаті порушення 

державної дисципліни цін. про накладення штрафу у двократному її розмірі, а також 

звертатися з позовами до судів про стягнення з підприємств, установ та організацій 

зазначених сум у разі невиконання ними рішень державних інспекцій з контролю за 
цінами; 

6. відповідно до вимог законодавства, розглядати справи про адміністративні 

правопорушення, пов'язані з порушенням порядку формування, встановлення і 

застосування цін і тарифів, також невиконанням вимог органік державного контролю 

за цінами; 

7. залучати спеціалістів органів виконавчої влади, а також підприємств, установ та 

організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до її 

компетенції; 

8. скасовувати рішення своїх територіальних органів, а також винесені ними постанови 
про накладення адміністративних стягнені. 

Чинне законодавство України передбачає також відповідальність зазначених осіб, 

зокрема: за невиконання або неналежне виконання посадовими особами Держцінінспекції 

своїх обов'язків останні притягаються до Дисциплінарної, адміністративної, кримінальної 

та матеріальний відповідальності відповідно до чинного законодавства; збитки, нанесені 

неправомірними діями посадових осіб органів Держцінінспекції, підлягають 

відшкодуванню за рахунок коштів державного бюджету; посадові особи органів 

Держцінінспекції зобов'язані зберігати комерційну і службову таємницю. 



Відповідно до підпункту 1.4 Інструкції про порядок застосування економічних і 

фінансових (штрафних) санкцій органами державного контролю за цінами, затверджена 

наказом Мінекономіки Мінфіну від 3 грудня 2001 р. №298/519 (надалі Інструкція). 

Порушеннями порядку встановлення і застосування цін, за які накладаються економічні 

санкції, є, зокрема: нарахування непередбачених законодавством націнок до цін і тарифів 

що регулюються; застосування вільних цін (тарифів) на продукцію (послуги, роботи) 

умови запровадження для них режиму державного регулювання; застосування цін 

(тарифів) на продукцію (послуги, роботи) з рентабельністю, рівень якої перевищує 

встановлений відповідно законодавства граничний; застосування цін (тарифів) з 

порушенням запровадженого порядку, обов'язкового декларування їх зміни; завищення 

або заниження розміру передбачених законодавством податків та обов'язкових зборів, що 

включаються в структуру ціни, або їх невключення в структуру ціни, що регулюється; 

включення з структуру регульованих цін (тарифів) не передбачені законодавством витрат 

або витрат понад установлені розміри; включення у вартість продукції та послуг, ціни 

(тарифи) на регулюються, фактично не виконаних або виконаних не в повному обсязі 

послуг (робіт); застосування торговельних і постачальницько-збутових надбав (націнок) 

понад установлений граничний розмір; застосування цін (тарифів) суб'єктами 

господарювання за види послуг (робіт), які не передбачені визначеними нормативно-

правовими актами, які  встановлюють для них відповідні переліки платних послуг; 

застосування цін і тарифів з порушенням інших запровадження методів регулювання, які 

встановлюються шляхом перевірки. 

За результатами перевірки має бути складений відповідно до Інструкції про порядок 

застосувати економічних і фінансових (штрафних) санкцій органами державного 

контролю за цінами, затверджене наказом Міністерством економіки і Міністерством 

фінансів від 03.12.2001 р. № 298/519 (надалі Інструкція). Зазначена інструкція досить 

детально розписує дії всіх робітників Держцінінспекції зі складання акта перевірки і при 

подальшому вирішенні питання про застосування санкцій. 

Акт перевірки має містити: перелік порушених суб'єктами нормативних актів з 

конкретним обґрунтуванням порушення; докладний механізм здійснення порушення; 

суму необґрунтовано отриманої виручки, до якої слід додати розрахунки, на яких 

ґрунтується обчислення зазначеної суми, а також посилання на документи первинного 

бухгалтерського обліку, згідно з якими вони здійснюються (копії документів первинного 

бухгалтерського обліку завіряються підписом посадової і би суб'єкта і його печаткою). 

Крім того, акт має містити відомості про перевіреного суб'єкта (повну назву, 

підпорядкованість, форму власності, назву податкової адміністрації за місцем реєстрації, 

ідентифікаційний код, розрахунковий рахунок у банківській установі, адресу, прізвище 

керівника) і давати вичерпну відповідь на питання, визначені програмою перевірки. Акти 

перевірок підписує особа, яка здійснює перевірку, а також керівник і головний бухгалтер 

суб'єктів що перевіряються. 

Держінспекція державні інспекції з контролю за цінами в Автономній Республіці Крим, 

областях, містах Києві та Севастополі на підставі проведених ними перевірок і матеріалів 

перевірок, здійснених фінансовими та іншими контрольними органами, приймають 

рішення про вилучення суми, необґрунтовано одержаної суб'єктами господарювання 

внаслідок порушення державної дисципліни цін, і застосовуються штрафні санкції. 

Рішення складається за формою у трьох примірниках за встановленим зразком, один з 

яких направляється порушнику, другий залишається у справах органу державного 

контролю за цінами, який прийняв це рішення. 

У випадку невиконання рішення, повного або часткового відхилення претензії чи 

залишення її без відповіді орган державного контролю за цінами у 30-денний термін подає 

позов у арбітражний суд про примусове стягнення суми економічних санкцій. Рішення 



вважається виконаним і знімається з контролю після одержання відповідної інформації 

про зарахування сум економічних санкцій за належністю. 

Підприємства, організації та інші юридичні та фізичні особи мають право оскаржити в 

господарському суді порушення цін з боку державних органів та вимагати відшкодування 

завданих їм збитків у випадках реалізації їм товарів і послуг з порушенням чинного 

законодавства. 

Одним із найважливіших напрямів контролю у сфері цін є контроль за цінами та 

ціноутворенням суб'єктів природних монополій. Найпоширенішими у практиці діяльності 

суб'єктів природних монополій є цінові зловживання, передбачені підпунктами 1, 2 ч. 2 ст. 

13 Закону "Про захист економічної конкуренції". Проводиться згідно з положенням про 

порядок проведення перевірок додержання законодавства про захист економічної 

конкуренції, затвердженим розпорядженням Антимонопольного комітету України від 

25.11. 2001 р. №182 р. 

ЗАВДАННЯ: 

1.Уважно ознайомитися з викладеним матеріалом. 

2. Зробити стислий конспект у зошит. 

3.Надсилати на електронну скриньку sveta101989@gmail.com 

 

 

 


