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та природокористування, м. Рівне), Гордійчук С. М., начальник відділу       

(Державна інспекція з контролю за цінами в Рівненській області, м. Рівне) 
 

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗАХОДІВ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ 
ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ З МЕТОЮ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІНОВОЇ  
ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ -ВИРОБНИКІВ ПРОДОВОЛЬЧИХ  

ТОВАРІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Проаналізовано діючу систему контролю за дотриманням суб’єктами  

господарювання державної дисципліни цін та надано пропозиції щодо її  
вдосконалення. 

 

Проанализировано действующую систему контроля за ценами  

субъектами предпринимательства государственной дисциплины цен, а  та-

кже предложено мероприятия для их усовершенствования 

 

Functional control system of production and selling goods of catering industry is 

analysed and proposition for improvement are offered. 

 

Сучасні тенденції світового ринку засвідчують зростаючу значущість, 
окрім інших факторів, продовольчого ресурсу, який в умовах високих темпів 

приросту світового населення та фізичної обмеженості світових сільськогоспо-

дарських угідь, вже у коротко- та середньостроковій перспективі може стати де-
фіцитом із значною перспективою цінового зростання. Згідно з доповіддю екс-
пертів ООН, у сучасному світі нараховується 925 млн людей, що голодують (у 

2003 – 2005 рр. ця цифра становила 848 млн, у 2007 р. – 854 млн відповідно).  

Сучасний стан ринку продовольства України можна охарактеризувати як 

нестабільний, а основними проблемами його формування є: недостатній розви-

ток елементів інфраструктури ринку, порушення паритету цін, монопольне ста-
новище заготівельних і переробних підприємств та їх неефективна робота, дис-
пропорції у каналах розподілу, кон’юнктурні коливання, що часто зумовлені не-
економічними чинниками і важко прогнозуються. 

Метою статті є дослідження особливостей державного регулювання еконо-

міки, зокрема у вивченні впливу органів державної виконавчої влади на цінову 

політику підприємств – виробників продуктів харчування, що здійснюють свою 

діяльність на території Рівненської області та розробка пропозицій щодо її вдос-
коналення. 

Серед українських авторів, що займалися дослідженням продовольчої безпе-
ки слід виділити, зокрема, Ю. Білика, П. Борщевського, В. Гейця, Л. Дейнеко, 

М. Корецького, О. Кочеткова, Р. Маркова, Г. Мостового, П. Саблука, 
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В. Трегобчука, В. Шамрая, В. Юрчишина та ін. 

Незавершеність наукових розробок державного регулювання забезпечення 

продовольчої безпеки та істотна практична значущість цієї проблеми для держа-
ви підтверджують об'єктивний характер актуальності теми дослідження. 

Здійснення державної цінової політики неможливе без ефективного контро-

лю за додержанням дисципліни цін. Під дисципліною цін розуміють дотримання 

визначених нормативними актами й документами вимог щодо формування, 
установлення та використання цін за умов регульованої ринкової економіки. 

Контроль за додержанням дисципліни цін здійснюється системою спеціаль-

них органів, зокрема Державною інспекцією з контролю за цінами Міністерства 
економіки України, що має розгалужену систему територіальних підрозділів. 

Схема взаємовідносин державної інспекції з контролю за цінами в Рівненсь-

кій області щодо питань ціноутворення на продовольчі товари з іншими органа-
ми державної виконавчої влади та суб’єктами господарювання наведена             
на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Схема взаємовідносин державної інспекції з контролю за  

цінами в Рівненській області 
Як свідчить аналіз результатів контрольно-наглядових заходів з питань 

дотримання суб’єктами господарювання – виробниками продовольчих това-

рів державної дисципліни цін, які здійснювала державна інспекція з контро-

лю за цінами в Рівненській області впродовж останніх років, існує цілий ряд 

суттєвих прогалин у діючій законодавчій базі, що в кінцевому підсумку зво-

дить практично нанівець всі дії органів державної виконавчої влади щодо до-

сягнення стабільності у ціновій ситуації на ринку продовольства області, не-

допущення необґрунтованого зростання цін на основні продукти харчування 

та притягнення до відповідальності посадових осіб суб’єктів господарювання 
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– порушників державної дисципліни цін. В першу чергу вищезазначене сто-

сується виробників продовольчих товарів, зміни оптово-відпускних цін на які 
підлягають державному регулюванню відповідно до Порядку декларування 

зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари, затвердженого постано-

вою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 року № 1222. 

Надання висновків у випадках декларування зміни оптово-відпускних цін 

для підприємств – виробників без обмеження граничного розміру рентабель-

ності на виробництво продовольчих товарів на сьогоднішній день носить фо-

рмальний характер. Надання висновків у таких випадках лише відстрочує у 

часі зростання цін, адже правових підстав для відмови суб'єктам господарю-

вання у разі застосування ними при формуванні цін високих рівнів рентабе-

льності немає. Як показують проведені перевірки, виробництво переважної 
більшості видів продовольчих товарів є прибутковим, а в окремих випадках – 

і високорентабельним. Також, практично лише до констатації інспекцією фа-

кту зростання реалізаційних цін зводиться надання суб’єктам гуртової торгі-
влі висновків щодо розрахунку економічного обґрунтування зміни рівня оп-

тово-відпускної ціни на регульовані продовольчі товари у разі, якщо під час 

формування цін застосовано граничну торговельну надбавку, встановлену 

розпорядженням голови Рівненської ОДА від 01 жовтня 2008 року № 424 (зі 
змінами). 

Декларація складається суб’єктом господарювання – виробником товару 

окремо на кожну партію та застосовується разом з первинним документом 

для проведення господарських операцій з відпуску товару (накладною на ві-
дпуск товару, товарно-транспортною накладною тощо). 

Незважаючи на те що в Інструкції передбачено, що керівник суб’єкта гос-

подарювання (виробника, товароотримувача, вантажоодержувача) несе від-

повідальність за достовірність даних, зазначених у декларації, згідно із зако-

нодавством конкретний механізм притягнення до відповідальності керівника 

у разі порушення ним вимог Інструкції відсутній. 

Відповідно, суб’єкт господарювання, що здійснює розфасування продук-

ції, при формуванні оптово-відпускних цін на свою розфасовану продукцію 

має право враховувати не тільки понесені витрати, а ще й додатково отриму-

вати прибуток за рахунок встановлення довільних рівнів рентабельності, не 

підпадаючи під обмеження щодо застосування граничного рівня торговельної 
надбавки до ціни виробника. 

Схеми формування реалізаційних цін на продовольчу продукцію, в тому 

числі крупу гречану, на шляху просування від виробника до кінцевого спо-

живача, наведена на рис. 2. 
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Рис. 2. Схеми формування реалізаційних цін на продовольчу продукцію (за виключенням борошна пшеничного і житнього 

та хлібів простої рецептури) на шляху її просування від виробника до кінцевого споживача на прикладі крупи гречаної 
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Як свідчить вищенаведена схема формування реалізаційних цін, на шляху 

свого пересування від виробника до кінцевого споживача продовольчі товари 

можуть зазнати ряду перепродажів та змінити свою початкову форму фасуван-

ня. В кінцевому підсумку роздрібна ціна товару, що її сплачує кінцевий спожи-

вач, може суттєво перевищувати оптову ціну виробника. 
Надзвичайно гострою є проблема недопущення суб’єктами господарювання 

спеціалістів інспекції до здійснення контрольного заходу, а також відмова у 

наданні документів, необхідних для повного, об’єктивного та неупередженого 

висвітлення як діяльності підприємства, так і суті (у разі виявлення) порушення 

державної дисципліни цін. 

У період з 2007 року суттєвих змін зазнало законодавство, спрямоване на 

стимулювання діяльності суб’єктів господарювання, направленої на виробниц-

тво різних видів продукції. Разом з тим, державою були введені обмеження як 

щодо підстав для проведення контрольно-наглядовими органами різного роду 

перевірок, так і щодо періодичності проведення таких перевірок. 

На рис. 3 наведено динаміку кількості проведених державною інспекцією з 
контролю за цінами в Рівненській області у період за 2006 – 2010 роки контро-

льних заходів, кількості виявлених порушень державної дисципліни цін, кіль-

кості винесених рішень та співвідношення кількості встановлених порушень до 

кількості проведених заходів.  

Наведені дані яскраво свідчать про те, що запровадження послаблень, які 
спрямовані на зменшення впливу контрольно-наглядових органів на підприєм-

ницьку діяльність, переважна більшість суб’єктів господарювання (в тому чис-
лі і ті, котрі здійснюють виробництво та реалізацію продовольчих товарів, які 
підлягають державному регулюванню) розцінили як вседозволеність при фор-

муванні та застосуванні реалізаційних цін. 

В Україні на даному етапі розвитку економіки формуються національні 
особливості побудови облікової системи і здійснення фінансово-

господарського контролю. Завдання виходу з економічної кризи, реалізація 

стабілізуючих заходів і поетапного переходу до сталого економічного зростан-

ня передбачають відповідну організацію і дисципліну в діях суб’єктів господа-

рювання, а отже – встановлення певних обмежень у господарській діяльності і 
стеження за їх дотриманням. 

Роль такого «експертаення» в системі державного регулювання економіки 

виконує державний контроль, який залежно від сфери застосування поділяють 

на адміністративний, технічний, фінансовий та екологічний. Роль державного 

фінансового контролю в системі державного регулювання економіки виража-

ється через участь у вирішенні двох проблем: а) підвищення ефективності дер-

жавного регулювання економіки; б) дотримання правил формування і викорис-

тання фінансових ресурсів, встановлених державою. Слід зазначити, що одним 

із елементів державного управління економіки є контроль за дотриманням пра-

вил і норм економічної поведінки суб’єктів ринку. 
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Рис. 3. Динаміки кількості проведених у період за 2006 – 2010 роки 

контрольних заходів 
 

 

Згідно з Лімською декларацією керівних принципів контролю, в якій узагаль-

нено досвід організації і діяльності вищих державних органів контролю різних 

країн у сучасних умовах з урахуванням різноманітних систем управління, спе-
цифіки господарювання і практики контрольної роботи, контроль – не самоціль, 
а невід’ємна частина системи регулювання, метою якої є виявлення відхилень від 

прийнятих стандартів і порушень принципів законності, ефективності й економії 
використання матеріальних ресурсів на найбільш ранній стадії для того, щоб ма-
ти можливість вжити коригуючі заходи, а в окремих випадках – притягти до від-

повідальності, отримати компенсацію за заподіяну державі шкоду або здійснити 

заходи для запобігання чи скорочення порушень у майбутньому. 

З етимологічної точки зору контроль  – (від французького «controle») це пере-
вірка або спостереження. Термін «контроль» науковці тлумачать як головний 

принцип управління; як стадію процесу (циклу) управління; як функцію управ-

ління або як порівняння (зіставлення чи протиставлення) кількох тверджень чи 

як протидію чомусь небажаному. 

Контроль є важливою функцією управління та складовою частиною управ-
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лінського циклу. Безумовно, що, відіграючи важливу роль в управлінні госпо-

дарською діяльністю, контроль виконує ряд функцій: інформаційну (сигнальну), 

профілактичну (виховну), інструктивну (мобілізуючу). 

Контроль сприяє ліквідації безвідповідальності суб’єктів господарювання під 

час формування та застосування реалізаційних цін, впровадженню нових техно-

логій у виробництво дешевої і конкурентоспроможної продукції, задоволенню 

споживчих потреб населення, підвищенню якості виробленої продукції, зростан-

ню прибутку від виробництва добротних товарів за якістю і кількістю (для реалі-
зації на внутрішньому і зовнішньому ринках). 

Саме тому, в умовах сьогодення, фінансово-господарський контроль, набу-

ваючи виховних і соціальних функцій, стає вкрай необхідним та сприятиме запо-

біганню у найближчій перспективі ціновим колапсам, в першу чергу – на ринку 

продовольства. 
Все вищенаведене потребує невідкладного розгляду та внесення необхід-

них змін до діючого законодавства з метою запобігання у найближчій перс-

пективі ціновим колапсам на ринку продовольства. 

Зокрема, до першочергових заходів необхідно віднести наступні: 
- внесення змін до ст. 2 та п. 1 ст. 14 Закону України «Про ціни і ціноут-

ворення» № 507 від 03.12.1990, віднісши до сфери дії вказаного закону всіх 

суб’єктів господарювання, в т.ч. – фізичних осіб-підприємців; 

- внесення змін до п. 2 ст. 165-2 та ст. 188-3 Кодексу України про адмініс-

тративні правопорушення, збільшивши розміри штрафних санкцій до поса-

дових осіб в межах 50-100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

(проти існуючих 5-18); 

- внесення змін до п. 2 ст. 2 Закону України «Про основні засади держав-

ного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 ро-

ку № 877, доповнивши перелік контрольно-наглядових органів, на які не по-

ширюється дія вказаного закону, органом, на який покладено повноваження з 
контролю за цінами; 

- внесення змін до п. 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 25 гру-

дня 1996 р. № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої вла-

ди та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», на-

давши повноваження органам виконавчої влади запроваджувати граничні рі-
вні рентабельності виробництва продовольчих товарів, що підлягають держа-

вному регулюванню; 

- внесення змін до п. 5 р. ІІІ Інструкції про заповнення і застосування де-

кларації про оптову ціну на продовольчі товари, щодо яких запроваджено 

державне регулювання, затвердженої Наказом Міністерства економіки Укра-

їни від 13.08.08 № 341, зазначивши, що�керівник суб'єкта господарювання 

несе відповідальність за дотримання порядку зберігання декларацій (копій 

декларацій), а також за достовірність даних, зазначених у деклараціях, відпо-

відно до ст. 165-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.�
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Отже, неузгодженість чинних нормативних актів в частині переліку 

суб’єктів господарювання, на яких розповсюджується їх дія, невідповідність 

розмірів штрафних санкцій за їх порушення реаліям сьогодення, і, як наслі-
док, надзвичайно низька ефективність діяльності та прогалини в організації 
контролю за дотриманням суб’єктами господарювання державної дисципліни 

цін, – вимагають проведення невідкладних реформ у сфері ціноутворення при 

виробництві та реалізації продуктів харчування, що підлягають державному 

регулюванню. Запропоновані заходи дозволять поповнити бюджет, стиму-

люють виробника до запобігання порушень, підвищать довіру населення до 

дій уряду, спрямованих на забезпечення продовольчої безпеки крани. 

Саме тому посилення ролі держави в регулюванні економіки, яке відпові-
дає сучасній тенденції розвитку світової економіки посткризового періоду, 

актуалізує для України проблему формування та забезпечення державної 
продовольчої стратегії, орієнтованої на вирішення критичних завдань розви-

тку внутрішньо-економічної складової аграрного сектору та національної 
економіки в цілому. 

 
1. Власов В. Тенденції та проблеми глобальних процесів у світовій продовольчій сфері 
[Текст] /  В. Власов // Економіка України. – 2006. –  № 3 (532). –  С. 75-80. 2. Зінь Е. А. Ре-
гіональна економіка : підручник /Е. А. Зінь. – К. : ВД «Професіонал», 2007. – 528 с. 3. Ко-

декс України про адміністративні правопорушення : Закон Верховної Ради УРСР № 8073-

X від 7 грудня 1984 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=80731-10. 4. Лимская декларация руководящих принципов контро-

ля: Принята IX Конгрессом Международной организации высших контрольных органов 

(ИНТОСАИ) в 1977 году. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=604_001. 5. Про встановлення повнова-
жень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін 

(тарифів) : Постанова КМУ № 1548 від 25 грудня 1996 р. [Електронний ресурс]. –  Режим 

доступу : zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1548-96-%EF. 6. Про затвердження 

форми декларації про оптову ціну на продовольчі товари, щодо яких запроваджено держа-
вне регулювання, та Інструкції про заповнення і застосування декларації про оптову ціну 

на продовольчі товари, щодо яких запроваджено державне регулювання : Наказ Міністер-

ства економіки України № 341 від 13.08.2008. [Електронний ресурс]. –  Режим доступу : 

zakon.rada.gov.ua. 7. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господар-

ської діяльності : Закон України від № 877-V 5 квітня 2007 р. [Електронний ресурс]. –  Ре-
жим доступу : zakon.rada.gov.ua. 8. Про ціни і ціноутворення : Закон України № 507-XII від 

3 грудня 1990 р. [Електронний ресурс]. –  Режим доступу : zakon.rada.gov.ua. 9. Шкаберін 

В. М. Механізми державного регулювання системи продовольчої безпеки [Текст] /                      

В. М. Шкаберін // Актуальні проблеми державного управління. –  Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ 

«Магістр», 2006. –  Вип. 1(27). –  Ч. 1. –  С. 241-249. 
 
Рецензент: к.е.н., професор Кушнір Н. Б. (НУВГП) 

 


