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АНОТАЦІЯ 

 

Житник Ю.В. «Фінансово-правове регулювання застосування тарифних 

механізмів в сфері функціонування публічних фондів коштів». – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 

08 право за спеціальністю 081 «Право». – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. Київ, 2020.  

У дисертації автором досліджені основні проблеми фінансово-правового 

регулювання застосування тарифних механізмів у сфері функціонування публічних 

фондів коштів.  

Досліджено коло суспільних відносин, що виникають у сфері публічного 

регулювання цін на товари і послуги, їх правове регулювання. Визначено основні види 

суспільних відносин у сфері публічних фінансів, що виникають у сфері публічного 

регулювання цін на товари і послуги. Розмежовано повноваження між органами 

державної виконавчої влади та місцевого самоврядування в сфері регулювання цін і 

тарифів, що породжують фінансові правовідносини. Проаналізовано походження 

терміну «тариф», його традиційне застосування в таких сферах як: оплата праці, 

оподаткування (митний тариф), енергетика, комунальні послуги, зв'язок та транспорт. 

Проаналізовано підходи до нормативно-правового закріплення поняття «тариф» у 

вказаних сферах залежно від об’єктів надання послуги. Запропоновано узагальнене 

визначення поняття «тариф», що підлягає публічно-правовому регулюванню, а також 

надано визначення поняття «публічний тариф». 

Охарактеризовано ознаки суспільних відносин, що виникають при застосуванні 

публічно-врегульованих тарифів. Обґрунтовано, за наявності яких підстав та елементів 

сферу правового регулювання при застосуванні тарифного методу можна віднести до 

тарифного механізму, надано його визначення. Розмежовано зміст категорій 

«тарифний процес» та «тарифна процедура». Визначено поняття «тарифний механізм 

у сфері публічних фінансів». 

Досліджено історичні витоки підходів до розмежування публічного та 
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приватного права, зміст категорій «інтерес», «приватний інтерес», «державний 

інтерес», «охоронюваний законом інтерес» та «публічний інтерес». Внаслідок цього 

окреслено зміст публічного інтересу при застосуванні тарифних механізмів. 

Відзначено, що учасниками відносин, які виникають при застосуванні тарифних 

механізмів, є передусім держава (територіальні громади) в особі створених органів та 

інших уповноважених суб’єктів, надавачі відповідних послуг та їх споживачі. 

Основним завданням зазначених правовідносин є необхідність забезпечення балансу 

інтересів сторін та захист найбільш вразливого учасника (споживача) та держави 

(територіальної громади) як господарюючого суб’єкта. Проаналізовано вітчизняний 

підхід та досвід ЄС при визначенні переліку послуг, які становлять загальний 

економічний інтерес. Підкреслено, що основною підставою запровадження 

регульованих тарифів є перебування надавачів відповідних послуг у стані природної 

монополії. 

На підставі аналізу наукових підходів до визначення предмету фінансового права 

окреслено, які саме суспільні відносини, що виникають при застосуванні тарифних 

механізмів, підлягають фінансово-правовому регулюванню. 

Також на підставі аналізу наукових підходів до визначення поняття та змісту 

фінансових правовідносин визначено дві основні групи суспільних відносин із 

застосуванням тарифних механізмів, що є предметом фінансово-правового 

регулювання: грошові фінансові та навколофінансові. Також деталізовано групи 

фінансових правовідносин залежно від стадій функціонування публічних фондів 

коштів та охоронної публічної фінансової діяльності як такі, що виникають у сферах: 

1) мобілізації коштів до публічних фондів із застосуванням тарифного методу; 2) щодо 

здійснення видатків публічних фондів коштів із застосуванням тарифних механізмів; 

3) щодо здійснення публічного фінансового контролю в сфері застосування тарифних 

механізмів; 4) щодо притягнення до фінансової відповідальності за порушення 

законодавства при застосуванні тарифних механізмів. Окреслено ознаки, властиві 

суспільним відносинам у сфері застосування тарифних механізмів, що є предметом 

фінансового права.  

Висвітлено зміст фінансових правовідносин, що виникають у сфері мобілізації 
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коштів до публічних фондів із застосуванням тарифного методу, шляхом аналізу 

окремих груп суспільних відносин, критерієм розмежування яких визначаємо вид 

обов’язкового платежу. У ході аналізу застосування тарифного методу при регулюванні 

податкових відносин досліджено правову природу Митного тарифу та його 

становлення в світі як правового феномену, його функції в сучасній державі. На підставі 

аналізу елементів акцизного податку запропоновано зміни щодо кола платників та 

об’єктів оподаткування, охарактеризовано особливості застосування тарифного методу 

при встановленні акцизного податку та рентної плати. У ході аналізу застосування 

тарифного методу при регулюванні відносин з мобілізації квазіподаткових доходів 

охарактеризовано: судовий збір, державне мито, консульський збір, адміністративний 

збір. Загальним підходом до формування тарифів вказаних платежів є їх 

компенсаційний характер – залежність від обсягу витрат, які здійснюються при наданні 

відповідної публічної послуги. Відмічено винятки з даного правила. Запропоновано 

визначення поняття «фіскальний тариф», а також зміни до законодавства, спрямовані 

на законодавче врегулювання консульського збору. Наголошено на необхідності 

прийняття консолідованого Закону України «Про адміністративний збір» та окреслено 

основні вимоги до його змісту. Обґрунтовано податкову природу «внесків на 

регулювання» та запропоновано відповідні зміни до Податкового кодексу України та 

Бюджетного кодексу України. 

Проведено аналіз особливостей затвердження тарифів у сфері 

електроенергетики, виділено три групи суб’єктів правовідносин у цій сфері, висвітлено 

пріоритетне завдання Антимонопольного комітету України, повноваження 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, спеціальний статус Гарантованого покупця та особливість 

статусу бюджетних установ як споживачів. Визначено особливості суб’єктного складу 

правовідносин, що виникають на ринку природного газу та з’ясовано відмінності у 

визначенні ціни на природний газ як товар. Проведено аналіз особливостей тарифів на 

житлово-комунальні послуги, класифікацію видів таких послуг та відмежовано з їх 

числа ті, що підлягають публічному регулюванню, а також зазначено, що особливістю 

є делегування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 
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енергетики та комунальних послуг, частини власних повноважень до органів місцевого 

самоврядування, а тому таке регулювання є публічним. Обґрунтовано необхідність 

визнання тарифних коштів, що мобілізуються в сфері енергетики та комунальних 

послуг, неконсолідованим фондом коштів, що має публічне значення, та 

запропоновано законодавче закріплення за ним усіх ознак неконсолідованого 

публічного фонду коштів. Досліджено питання відшкодування з бюджетів вартості 

послуг, спожитих особами, яким призначені житлові субсидії.  

Досліджено питання медичної реформи в частині затвердження програми 

державних гарантій, що включає послуги, вартість яких обчислюється відповідно до 

затвердженого тарифу. Висвітлено особливості затвердження тарифів у медичній 

сфері, суб’єктного складу та особливостей бюджетних правовідносин у цій сфері. 

Окреслено напрямки вдосконалення законодавства в частині запровадження нового 

інституту – медичної субсидії.  

Висвітлено повноваження контролюючих органів щодо здійснення податкового 

контролю за дотриманням законодавства при застосуванні тарифів мита, акцизного 

податку та рентної плати. Досліджено питання суб’єктів та об’єктів фінансового 

контролю за дотриманням законодавства щодо застосування тарифів окремих 

квазіподаткових платежів (судовий збір, державне мито, консульський збір, 

адміністративний збір), наголошено на особливості такого об’єкта фінансового 

контролю, що пов'язаний із соціальними правами, як пільга щодо їх сплати. 

Висвітлено особливості фінансового контролю в сфері надання медичних послуг 

за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, розмежовано 

повноваження Міністерства охорони здоров’я України та Національної служби 

здоров’я України в сфері фінансового контролю. 

Досліджено повноваження органів державної виконавчої влади, які наділені 

спеціальною компетенцією в сфері бюджетного контролю, зокрема, витрачання 

бюджетних коштів за бюджетними зобов’язаннями, що пов’язані із застосуванням 

тарифних механізмів – Державної казначейської служби України (попередній та 

поточний контроль) та Державної аудиторської служби України (наступний). 

Запропоновано зміни до законодавства з метою поширення контрольних повноважень 
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Державної аудиторської служби України та Рахункової палати на перевірку цільового та 

ефективного використання тарифних коштів. Досліджено роль та завдання щодо 

контролю Міністерства фінансів України, Уряду, Президента України та Верховної Ради 

України в досліджуваній сфері.  

Досліджено питання фінансово-правової відповідальності за порушення 

законодавства, що відбуваються на стадії застосування публічних тарифів: 

1) фіскальних тарифів: а) фінансова відповідальність за порушення податкового 

законодавства (мито, акцизний податок, рентна плата); б) фінансово-правова 

відповідальність ліцензіатів за порушення в сфері сплати внесків на регулювання; 

та комунальних послуг: фінансово-правова відповідальність за порушення 

законодавства в сфері застосування публічних тарифів. Як окремий захід впливу 

відмічено коригування структури тарифу в сторону зменшення, що застосовується на 

користь споживачів як носіїв публічного фінансового інтересу. 

 

Ключові слова: публічні фінанси, публічний фінансовий інтерес, публічний 

фонд коштів, тариф, фіскальний тариф, публічний тариф, тарифний механізм, тарифні 

кошти, фінансовий контроль, фінансово-правова відповідальність. 
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ABSTRACT 

 

 Zhytnyk Yu. V. Financial and legal regulation of application of the tariff mechanisms in 

the field of public funds functioning. – Qualifying scientific work presented as a manuscript. 

Ph.D. thesis undertaken in research specialization 081 «Law» (08 – Law). – Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. 

Kyiv, 2020. 

Current thesis locates itself in the field of application of tariff mechanisms in the field 

of public funds operation, thus, the author investigates main challenges facing financial and 

legal regulation in aforesaid domain. 

Although much has been written about the functioning of public fund mechanisms, very 

little has been written about the range of social relationships which arise from the public 

regulation of prices for goods and services, including their legal regulation. In this regard, main 

types of social relationships in the field of public finance that arise in the field of public 

regulation of prices for goods and services are identified. The powers between the bodies of 

state executive power and local self-government in the field of regulation of prices and tariffs 

which give rise to financial relations are differentiated. The focus was placed to the 

examination of origin of the term “tariff”, its traditional application in such areas as: labor 

remuneration, taxation (customs tariff), electric power industry, communal public services, 

communications and transport. Depending on the type of service supply, a full review to the 

approaches to the legal consolidation of the concept of “tariff” in aforesaid areas are analyzed. 

On the basis of this analysis, the generalized definition of the concept “tariff” which is subject 

to public-law regulation, is offered. This in turn has led the author to a search for the unified 

definition of the concept “public tariff”. 

Against this contentious background, current thesis suggests the description of 

characteristic features peculiar for the social relationships that arise within the application of 

publicly regulated tariffs. It is substantiated under which preconditions and elements the legal 

regulation in the sphere of tariff method application can be directly traced to tariff mechanism. 

As indispensable part of the research, the notion of tariff mechanism is offered as well. The 

author then distinguishes the content of the categories “tariff process” and “tariff procedure”. 
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Consequently, the concept of “tariff mechanism in the field of public finance” is defined. 

Answering the historical perspective, the origins of approaches to the distinction 

between public and private law, the content of the categories “interest”, “private interest”, 

“state interest”, “legally protected interest” and “public interest” are reinvigorated. As a result, 

the content of public interest in the application of tariff mechanisms is outlined. It is noted that 

among the participants, involved in the tariff mechanisms application, are primarily the state 

(territorial communities), represented by the established bodies and other authorized entities, 

providers of relevant services and their consumers. The main task of these legal relations is to 

ensure the balance between parties’ interests, as well as the protection of the most vulnerable 

participant (consumer) and the state (territorial community) as a business entity. The domestic 

approach and experience of the EU in determining the list of services of general economic 

interest are analyzed. It is stressed that the main reason for the introduction of regulated tariffs 

is the providers’ status, the activity of which is characterized as a natural monopoly. 

In-depth examination of scientific approaches to a subject of the financial made it 

possible to argue what public relations that arise within the tariff mechanisms application are 

subject to financial and legal regulation.  

The thesis reinforces also the need for the reconceptualization academic approaches to 

defining the concept and content of financial relations. Having applied the tariff mechanisms 

framework, two main groups of public relations are identified: monetary financial and near-

financial. The groups of financial legal relations are also detailed. Suggested detailization 

primarily depends on the stages of public funds functioning and security public financial 

activities as arising in the areas of: 1) the mobilization of funds to public funds through the 

tariff method application; 2) the implementation of expenditures of public funds with the use 

of tariff mechanisms; 3) the implementation of public financial control in the field of tariff 

mechanisms application; 4) financial responsibility introduction for violations of the law on 

the tariff mechanisms application. The features inherent in public relations in the field of tariff 

mechanisms, that are in the scope of financial law, are marked out. 

Driven mainly by the complex nature of such legal relations, the content of the latter 

was identified. This was done specifically via the prism of mobilization of funds to public 

funds through the tariff method application. Notably, the scope of legal financial relations in 
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this domain is defined by such criterion as the type of mandatory payment. Within the analysis 

of the tariff method application (in the regulation of tax relations), the legal nature of the 

Customs tariff and its formation in the world as a legal phenomenon, including its function in 

the modern state, is investigated. Adopting a pragmatic approach to the examination of the 

excise tax elements, this thesis suggests the changes in the range of taxpayers and objects of 

taxation, the peculiarities of the tariff method application in establishing the excise tax and rent 

income. The application of the tariff method also allowed the author to provide the 

characteristic of the regulation of relations on the mobilization of quasi-tax revenues, including 

court fee, state duty, consular fee, administrative fee. The general approach to the formation 

of tariffs for these payments is their compensatory nature, which depends on the amount of 

costs incurred in providing the relevant public service. There are exceptions to this rule. The 

author represents her own view on the definition of “fiscal tariff”, as well as changes to the 

legislation aimed at the legislative regulation of the consular fee. Special focus is placed on the 

need to adopt the consolidated Law of Ukraine “On Administrative Fees”. In this vein, the 

paper also reveals the main requirements for the content of the outlined Law of Ukraine. The 

tax nature of “regulatory fees” is substantiated and appropriate amendments to the Tax Code 

of Ukraine and the Budgetary Code of Ukraine are presented. 

To obtain a better understanding of the impact of tariffs mechanism on social 

relationships, the analysis of peculiarities of tariffs approval in the field of electric-power 

industry is carried out. The aims of this work were thus to distinguish three groups of subjects 

of legal relations in this sphere. In this connection, the author argues on the paramount 

importance of such state institutions as Antimonopoly Committee of Ukraine and National 

Commission for State Regulation of Energy and Public Utilities. Equally important is the 

question of special status of the Guaranteed buyer and unique aspects of the status of budgetary 

institutions as consumers. The peculiarities of the subject composition of legal relations that 

arise in the natural gas market are determined and the differences in determining the price of 

natural gas as a commodity are clarified. This dissertation is guided by an engaged 

ambivalence about the peculiarities of tariffs for housing and communal services, as well as 

the classification of the types of such services. This allowed the author to identify within the 

category of public regulation those that relate to the certain type of services. To help explain 
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the public nature of the legal regulation, it was also indicated that National Commission for 

State Regulation of Energy and Public Utilities is entitled to delegate part of its own powers to 

the local self-governing bodies. The necessity of recognizing tariff funds mobilized in the 

sphere of energy and communal services as an unconsolidated fund of funds of public 

importance is substantiated. Thus, it is suggested to stipulate it legislatively all the features of 

an unconsolidated public funds. The issue of reimbursement from the budgets of the cost of 

services consumed by persons to whom housing subsidies are assigned has been explored. 

Special attention is drawn to the issue of medical reform, notably to the approval of the 

program of state guarantees, which includes services, the cost of which is calculated in 

accordance with the approved tariff. The peculiarities of the tariffs approval in the medical 

sphere, the subject composition and the peculiarities of budgetary legal relations in this sphere 

are highlighted. The directions of improvement of the legislation concerning the introduction 

of a new institute – medical subsidy – are outlined. 

The powers of controlling bodies to exercise tax control over compliance with the law 

in the sphere pf tariffs application, excise tax and rent are clarified. The issue of subjects and 

objects of financial control over compliance with the legislation on the application of tariffs 

for certain quasi-tax payments (court fees, state duties, consular fees, administrative fees) is 

scrutinized. It is noteworthy that the features of such an object of financial control related to 

social rights as a benefit for their payment play a crucial role in the financial and legal 

regulation. 

The peculiarities of financial control in the field of medical services under the program 

of state guarantees of medical care are marked out, the powers of the Ministry of Health and 

the National Health Insurance Fund in the field of financial control are delimited. 

Also the author centered a special focus on the powers of state executive bodies 

endowed with special competence in the field of budget control, in particular the expenditure 

of budget funds on budget commitments related to the application of tariff mechanisms – the 

State Treasury Service of Ukraine (preliminary and current control) and the State Audit 

Service of Ukraine (following control). Amendments to the legislation are proposed in order 

to extend the control powers of the State Audit Service of Ukraine and the Accounting 

Chamber in order to verify the targeted and effective use of tariff funds. The role and tasks of 
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control powers of the Ministry of Finance of Ukraine, the Government, the President of 

Ukraine and the Verkhovna Rada of Ukraine in the outlined sphere are investigated.  

The issues of financial and legal liability for violations of the specific legislation, 

occurring at the stage of application of public tariffs, are analyzed: 1) fiscal tariffs: a) financial 

liability for violations of tax legislation (duties, excise tax, rent); b) financial and legal liability 

of licensees for violations in the field of regulatory fees payment; 2) tariffs in the medical field: 

budgetary responsibility; 3) tariffs in the field of energy industry and utilities: financial and 

legal liability for violations of legislation in the field of public tariffs. As a full-fledged 

instrument of regulatory influence, the tariff structure was adjusted downward. The latter is 

used in favor of consumers as carriers of public financial interest. 

 

Keywords: public finance, public financial interest, public fund, tariff, fiscal tariff, 

public tariff, tariff mechanism, tariff funds, financial control, financial and legal responsibility. 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. На сьогодні Україна проходить 

складний перехідний етап становлення державності, громадянського суспільства та 

демократії. Для реалізації поставлених завдань держави щодо утвердження державного 

суверенітету та розвитку її як соціальної, відбувається модернізація системи публічних 

фінансів, її правового регулювання, впровадження нових технологій в державному 

управлінні, соціальній сфері, медицині, економіці, зокрема, в сфері енергетики та 

комунальних послуг. Відбувається розробка та реалізація відповідних державних 

програм, у зв’язку з чим потребують комплексного дослідження правові механізми 

врегулювання вказаних груп суспільних відносин, виявлення та усунення правових 

колізій і прогалин. 

Питання формування та функціонування тарифних механізмів є важливим 

предметом дослідження як невід’ємна складова сучасної економіки, що тісно пов’язана 

зі сферою публічних фінансів та все глибше проникає в неї, набуваючи характеру сфери 

загального публічного інтересу, захист якого державою поєднується із захистом прав 

споживачів та забезпечення гідних умов рівня життя людини, що гарантовані 

Конституцією України. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження виконано відповідно до Пріоритетних тематичних напрямів наукових 

досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 року, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 р. № 942; Пріоритетних 

напрямів розвитку правової науки на 2016-2020 рр., затверджених постановою 

загальних зборів Національної академії правових наук України від 03.03.2016 р.; тем 

науково-дослідної роботи юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка: «Механізм адаптації законодавства у сфері прав 

громадян України до законодавства Європейського Союзу» (№ 06БФ042-01, номер 

державної реєстрації 0101U003579); «Доктрина права в правовій системі України: 

теоретичний і практичний аспекти» (№11БФ042-01, номер державної реєстрації 

0111U008337) та відповідно до затвердженої Вченою радою юридичного факультету 

теми дисертації (протокол № 3 від 21 листопада 2016 року). 
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Мета і завдання дослідження. Мета дисертації полягає в комплексному 

дослідженні фінансово-правового регулювання застосування тарифних механізмів у 

сфері функціонування публічних фондів коштів. Для досягнення зазначеної мети 

визначено такі завдання: 

- дослідити тариф як правову категорію та засіб фінансово-правового 

регулювання; 

- розкрити зміст публічного фінансового інтересу при застосуванні тарифних 

механізмів;  

- проаналізувати предмет фінансово-правового регулювання у сфері 

застосування тарифних механізмів; 

- дослідити фінансово-правове регулювання мобілізації коштів до публічних 

фондів із застосуванням тарифного методу; 

- провести аналіз фінансово-правового регулювання щодо застосування 

тарифних механізмів у сфері енергетики та комунальних послуг; 

- охарактеризувати фінансово-правове регулювання щодо застосування 

тарифних механізмів при наданні медичних послуг; 

- розкрити зміст фінансового контролю у сфері застосування тарифних 

механізмів; 

- дослідити фінансово-правову відповідальність за порушення законодавства при 

застосуванні тарифних механізмів. 

Об’єктом дослідження виступають суспільні відносини, які виникають при 

застосуванні тарифних механізмів у сфері функціонування публічних фондів коштів. 

Предметом дослідження є фінансово-правове регулювання застосування 

тарифних механізмів у сфері функціонування публічних фондів коштів.  

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного дослідження 

становить сукупність загальних та спеціальних методів наукового пізнання і прийомів 

наукових досліджень. За допомогою застосування діалектичного методу можливим 

стало дослідити сутність та зміст таких правових категорій як «тариф», «публічний 

тариф», «фіскальний тариф», «фонд коштів, що має ознаки публічного», сутність 

публічного фінансового інтересу в сфері застосування тарифних механізмів та зміст 
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фінансових правовідносин на різних стадіях функціонування публічних фондів коштів 

та охоронних фінансових правовідносин (підрозділ 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1). Формально-

логічний метод став основним засобом аргументування власних позицій та висновків 

(підрозділ 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2). За допомогою історико-порівняльного методу 

проведено дослідження публічного фінансового інтересу (підрозділ 1.2). Порівняльно-

правовий метод використовувався для аналізу фіскальних тарифів, зокрема, митного 

тарифу (підрозділ 2.1). Формально-юридичний метод дав змогу провести аналіз чинних 

норм національного законодавства України у частині фінансово-правового 

регулювання застосування тарифних механізмів в сфері функціонування публічних 

фондів коштів. Під час формування висновків застосовані методи формальної логіки 

задля послідовності, несуперечності та обґрунтованості сформованих висновків та 

пропозицій відповідно до мети даного дисертаційного дослідження.  

Теоретико-методологічну основу становлять праці таких провідних вітчизняних 

і зарубіжних фахівців у галузі фінансового права, адміністративного права, історії та 

теорії права як Т.Г. Альберда [17], О.В. Безух [18], Ю.В. Ващенко [27], Л.К. Воронова 

[31; 32; 33; 34], О.В. Гедзюк [3], Д.О. Гетманцев [37;38], Н.Л. Губерська [5; 43; 99; 100], 

О.Б. Дем’янюк [46], Е.С. Дмитренко [54; 55], О.О. Дмитрик [56], А.Й. Іванський [72], 

С.Т. Кадькаленко [32], Л.М. Касьяненко [78], Н.М. Ковалко [80; 81; 82; 101], 

М.І. Козюбра [84], Ю.О. Крохіна [88], М.П. Кучерявенко [34; 89], О.А. Лукашев [89], 

О.В. Макух [90; 91], А.О. Монаєнко [98], О.А. Музика-Стефанчук [5; 99; 100; 101], 

А.А. Нечай [103], С.О. Ніщимна [104], О.П. Орлюк [107], С.В. Очкуренко [109; 110; 

111], М.О. Перепелиця [112], Л.М. Пісьмаченко [113], Н.Ю. Пришва [33; 34; 125], 

О.В. Радченко [203], О.Б. Росоляк [208], В.О. Рядінська [6; 28; 210; 211], Л.А. Савченко 

[1; 7; 212; 213; 214; 215], С.В. Савченко [216], А.І. Саєнко [217], Ю.А. Тихомиров [224], 

О.В. Тищенко [12; 13; 14], В.В. Хохуляк [229], В.І. Цимбалюк [235], Т.Б. Шолкова 

[232], Н.Я. Якимчук [236; 237] та інших авторів. У свою чергу, дослідження правової 

природи правових відносин у сфері публічних фінансів, при регулюванні яких 

застосовується тарифний метод, а також суспільних відносин із формування, 

застосування публічно-врегульованих тарифів і фінансового контролю у цій сфері не 

було предметом фінансово-правового аналізу. Наукові розвідки зазначеної 
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проблематики тарифів в сфері енергетики та комунальних послуг, медичних послуг 

здійснювалися лише фрагментарно представниками економічної та  юридичної науки. 

Також застосуванню тарифного методу при регулюванні відносин у сфері встановлення 

обов’язкових фіскальних платежів також не приділялася увага. 

Нормативну основу роботи становлять Конституція та закони України, 

міжнародні договори, учасниками яких є Україна, підзаконні нормативно-правові акти.  

Емпіричною базою дослідження є рішення Конституційного Суду України, 

матеріали судової практики, рішення, звіти та інші інформаційні матеріали органів 

державної влади та місцевого самоврядування, законодавчі акти зарубіжних держав та 

міжнародних міжурядових організацій. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

одним із перших комплексних правових досліджень, присвячених фінансово-

правовому регулюванню застосування тарифних механізмів в сфері функціонування 

публічних фондів коштів. За результатами дослідження обґрунтовано нові 

концептуальні теоретичні та прикладні положення й висновки, з яких найбільш 

значущі наступні. 

Уперше: 

- окреслено основні види суспільних відносин у сфері публічних фінансів, що 

виникають при застосуванні тарифного методу у процесі встановлення фіскальних 

платежів, публічного регулювання цін на товари і послуги, фінансового контролю та 

притягнення до фінансово-правової відповідальності за порушення законодавства у 

вказаних сферах відносин; 

- запропоноване визначення поняття «фіскальний тариф» - тариф, закріплений на 

рівні закону, що містить передусім переліки ставок (розмірів) обов’язкових 

(податкових та квазіподаткових) платежів до публічних фондів коштів, справляння 

яких здійснюється з метою фінансового забезпечення реалізації функцій держави та 

місцевого самоврядування, обумовлених суверенітетом України, а також обов’язком, 

що закріплений в ст. 67 Конституції України, щодо сплати податків та зборів у порядку 

і розмірах, встановлених законом; 

- запропоноване до застосування та визначено поняття «тарифні кошти» 
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(«тарифні кошти за спожиті послуги у сфері енергетики та комунальних послуг»); 

- виокремлено групи фінансових правовідносин у сфері застосування тарифних 

механізмів залежно від стадій функціонування публічних фондів коштів та охоронної 

публічної фінансової діяльності. 

- визначено загальні та відмінні підходи законодавця щодо застосування 

тарифного методу при встановленні ставок ряду квазіподаткових платежів та напрямів 

зарахування доходів від їх сплати до публічних фондів коштів; 

- визначено поняття «фонд тарифних коштів» – неконсолідований фонд, 

представлений коштами, що мобілізуються на сукупності поточних рахунків зі 

спеціальним режимом використання, що відкриваються суб’єктами господарювання – 

надавачами комунальних послуг та в сфері енергетики; 

- визначено поняття «тарифний механізм у сфері публічних фінансів»;  

- обґрунтовано необхідність виділення в окремий інститут фінансово-правову 

відповідальність за порушення законодавства в сфері застосування публічних тарифів;  

- обґрунтовано необхідність визнання Гарантованого покупця як учасника ринку 

електричної енергії юридичною особою публічного права, а його фондів коштів – 

публічними. 

Удосконалено: 

- визначення понять «тариф», «публічний тариф»;  

- підстави (елементи), за наявності яких сферу правового регулювання при 

застосуванні тарифного методу можна віднести до тарифного механізму, та окреслено 

основні їх види; 

- основні положення щодо законодавчого закріплення консульського збору як 

різновиду обов’язкового платежу за надання публічних послуг (за вчинення 

консульських дій за межами України); 

- обґрунтування необхідності визнання тарифних коштів, що мобілізуються в 

сфері енергетики та комунальних послуг, неконсолідованим фондом, що має публічне 

значення, з наступним законодавчим закріпленням за ним усіх ознак 

неконсолідованого публічного фонду коштів; 

- зміни до законодавства з метою поширення контрольних повноважень 
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Державної аудиторської служби України та Рахункової палати на перевірку цільового та 

ефективного використання тарифних коштів. 

Дістали подальшого розвитку: 

- положення про зміст публічного інтересу при застосуванні тарифних 

механізмів; 

- пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Податкового кодексу України, 

Бюджетного кодексу України, законів України «Про Рахункову палату», «Про основні 

засади здійснення державного фінансового контролю в України», «Про ринок 

електричної енергії» та інших нормативно-правових актів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що висновки і 

пропозиції, обґрунтовані у дисертаційному дослідженні, становлять як науковий, так і 

практичний інтерес і можуть бути використані у: 

- науково-дослідній роботі – як основа для подальших наукових досліджень 

практичних і теоретичних правових аспектів фінансово-правового регулювання 

застосування тарифних механізмів в сфері функціонування публічних фондів коштів, 

фінансового контролю та фінансово-правової відповідальності у вказаній сфері 

правовідносин; 

- правотворчій діяльності – для удосконалення законодавства України, з метою 

систематизації правових положень з питань затвердження публічних тарифів та 

застосування тарифних механізмів в сфері функціонування публічних фондів коштів 

(довідка про практичне використання результатів наукових досліджень Комітету 

Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг від 

19.06.2020 р. № 04-17/24-360);  

- правозастосовній діяльності – для вдосконалення діяльності органів державної 

влади та місцевого самоврядування в сфері встановлення та застосування тарифів, у 

суспільних відносинах, що виникають в сфері функціонування публічних фондів 

коштів, фінансового контролю та притягнення до фінансово-правової відповідальності 

(акт впровадження результатів наукових досліджень Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 18.06.2020 р. 

№ 6271/28.2/7-20);  



22 
 

- навчальному процесі – в юридичних та інших вищих навчальних закладах при 

викладанні навчальних дисциплін «Фінансове право», «Податкове право», «Бюджетне 

право» та спеціальних навчальних курсів, при написанні підручників, навчальних 

посібників, розробці методичних рекомендацій. 

Особистий внесок дисертанта. Дисертація є самостійною завершеною 

науковою роботою, підготовленою шляхом особистого дослідження положень чинного 

законодавства, наукової та навчальної літератури, міжнародного досвіду, а також 

аналізу судової практики. Для аргументації окремих положень та як підґрунтя наукової 

дискусії використано положення праць інших науковців, на які зроблено відповідні 

посилання. 

Апробація результатів дослідження. Висновки, положення і рекомендації, 

обґрунтовані у процесі підготовки дисертаційного дослідження, обговорювалися на 

восьми наукових заходах: IV Всеукраїнському науково-практичному круглому столі 

«Проблеми теорії фінансового права в сучасний період, пам'яті Л.К. Воронової» 

(м. Київ, 28 листопада 2016 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальні питання державотворення в Україні» (м. Київ, 19 травня 2017 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання правової теорії та 

юридичної практики» (м. Одеса, Україна, 11-12 серпня 2017 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Тенденції розвитку юридичної науки в інформаційному 

суспільстві» (м. Одеса, 29-30 грудня 2017 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики» (м. Київ, 18 

травня 2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції "Проблеми реалізації і 

захисту прав людини в світлі Загальної декларації прав людини" (до 70-річчя з дня 

ухвалення) (м. Львів, 14 грудня 2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальні питання розвитку права та законодавства: наукові дискусії» (м. Львів, 14-

15 грудня 2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми 

правової системи та державотворення в Україні» (м. Запоріжжя, 22-23 лютого 2019 р.). 

Публікації. Основні положення дисертації викладено у 13 публікаціях, серед 

яких 5 наукових статей (одна з яких у зарубіжному фаховому виданні держави, що 

входить до Організації економічного співробітництва та розвитку) та 8 тезах доповідей 



23 
 

на науково-практичних заходах.  

Структура та обсяг дисертації визначена предметом, метою і завданнями 

наукового дослідження та складається із анотації, поданої українською та англійською 

мовами, вступу, трьох розділів, які охоплюють вісім підрозділів, висновків до кожного 

розділу та загальних висновків до роботи, списку використаної літератури (237 джерел) 

та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 248 сторінок, з яких основний текст 

– 196 сторінок, чотири додатки розміщено на 8 сторінках. 
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Розділ 1 

Теоретичні засади фінансово-правового регулювання суспільних відносин  

в сфері застосування тарифних механізмів 

 

1.1. Тариф як правова категорія та засіб фінансово-правового регулювання 

 

На кожному етапі розвитку суспільних відносин, при запровадженні досягнень 

науково-технічного прогресу, реформуванні тих чи інших сфер життєдіяльності 

актуальним питанням залишається реалізація тарифної політики держави та місцевого 

самоврядування у всіх сферах застосування тарифів, рівня правового регулювання її 

реалізації та публічного адміністрування у тій чи іншій галузі, а також забезпечення 

балансу між приватними й публічними інтересами із забезпечення індивідуальних та 

загальних суспільних потреб, захищених законом, та захисту інтересів тих учасників 

відносин, які є більш вразливими. Державне регулювання із застосуванням такого 

інструменту як тариф здійснюється як щодо приватно-правових відносин, що отримало 

назву «ціноутворення» та широко використовується, зокрема, на підставі положень 

Закону України «Про ціни і ціноутворення», так і щодо публічно-правових відносин 

при реалізації таких напрямів публічної фінансової діяльності як мобілізація, розподіл 

та використання публічних фондів коштів.  

Згідно зі ст. 12 Закону України «Про ціни і ціноутворення» від 21.06.2012 р. 

№ 5007-VI «державні регульовані ціни запроваджуються на товари, які справляють 

визначальний вплив на загальний рівень і динаміку цін, мають істотну соціальну 

значущість, а також на товари, що виробляються суб'єктами, які займають монопольне 

(домінуюче) становище на ринку» [200]. Відповідно до частини 1 ст. 13 цього ж Закону 

«державне регулювання цін здійснюється Кабінетом Міністрів України, органами 

виконавчої влади, державними колегіальними органами та органами місцевого 

самоврядування відповідно до їх повноважень шляхом: 1) установлення обов’язкових 

для застосування суб’єктами господарювання: а) фіксованих цін; б) граничних цін; 

в) граничних рівнів торговельної надбавки (націнки) та постачальницько-збутової 

надбавки (постачальницької винагороди); г) граничних нормативів рентабельності; 
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д) розміру постачальницької винагороди; е) розміру доплат, знижок (знижувальних 

коефіцієнтів); 2) запровадження процедури декларування зміни ціни та/або реєстрації 

ціни» [200].  

У ст. 15 Закону України «Про ціни і ціноутворення» передбачено: «1. Кабінет 

Міністрів України, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які 

встановили державні регульовані ціни на товари в розмірі, нижчому від економічно 

обґрунтованого розміру, зобов’язані відшкодувати суб’єктам господарювання різницю 

між такими розмірами за рахунок коштів відповідних бюджетів. 2. Установлення Кабі-

нетом Міністрів України, органами виконавчої влади та органами місцевого самовря-

дування державних регульованих цін на товари в розмірі, нижчому від економічно 

обґрунтованого розміру, без визначення джерел для відшкодування різниці між такими 

розмірами за рахунок коштів відповідних бюджетів не допускається і може бути оскар-

жено в судовому порядку» [200]. Таким чином, встановлення цін (тарифів) на товари в 

розмірі, нижчому від економічно обґрунтованого розміру, породжує бюджетні відно-

сини з виплати компенсації з відповідного бюджету. Окрім того, відповідно до ст. 9 

Закону України «Про ціни та ціноутворення», «Кабінет Міністрів України, органи 

виконавчої влади послідовно вживають заходів щодо забезпечення соціальних гарантій 

населенню, насамперед малозабезпеченим сім’ям, шляхом запровадження системи 

компенсаційних виплат у зв’язку із зростанням цін та індексації грошових доходів 

соціально-економічних груп населення відповідно до законодавства» [200]. Отже, 

публічне регулювання цін на товари і послуги породжує передусім такі основні види 

суспільних відносин в сфері публічних фінансів: 1) здійснення прямих компенсаційних 

виплат одержувачам послуг (товарів) за рахунок коштів відповідного публічного фонду 

коштів; 2) компенсаційні виплати надавачам послуг (товарів), що здійснюються за 

рахунок фінансових ресурсів відповідного публічного фонду коштів. Державному 

регулюванню піддаються також суспільні відносини в сфері здійснення оплати публіч-

них послуг (адміністративні послуги, консульські послуги тощо) або операцій щодо 

переміщення товарів через митний кордон чи виробництво підакцизних товарів 

(продукції). На підставі вказаного та інших законів України прийнято Постанову 

Кабінету Міністрів України «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади 
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та виконавчих органів місцевих рад щодо регулювання цін (тарифів)» від 25.12.1996 р. 

№ 1548, де розмежовано повноваження центральних органів виконавчої влади, 

обласних, Київської міської державної адміністрації, виконавчих органів міських рад 

щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг, зокрема 

граничні ціни та тарифи, які встановлюються Мінінфраструктури, Адміністрацією 

Держспецзв'язку; МОН, МОЗ, іншими міністерствами та центральними органами 

виконавчої влади, до сфери управління яких належать навчально-виховні заклади; 

МОН, Держкомінформ, інші центральні органи виконавчої влади, що розміщують 

державне замовлення на випуск друкованої продукції; МВС; Мінсоцполітики; 

Мінекономіки; Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські 

державні адміністрації [131]. 

Проте, у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) запровад-

жено заходи щодо стабілізації цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, 

та товари протиепідемічного призначення, а саме: постановою Уряду від 22.04.2020 

№ 341 [180] запроваджено державне регулювання цін шляхом встановлення обов’язку 

подання попередньої декларації суб’єктом господарювання зміни роздрібних цін на 

товари, порядок якого затверджено вказаною постановою. 

У результаті можемо підсумувати, що державне регулювання в сфері 

ціноутворення шляхом встановлення фіксованої вартості здійснюється на сьогодні 

переважно щодо окресленого законодавством переліку послуг. 

Широка вживаність терміну «тариф» не дає можливості точно визначити країну 

його походження. Так, «французьке «tariff» означає ціну, італійське «tariffa» означає 

діапазон цін на товари (розмір плати, ціну, грошову винагороду)» [9], а арабське 

значення слова «tariff» тлумачать як «повідомлення, оповіщення». По суті, на 

сукупному семантичному значенні вказаних термінів і базується сучасне розуміння 

поняття «тариф». 

Що стосується застосування даного терміну, то слід відмітити основні групи 

суспільних відносин у сфері публічних фінансів, де прямо застосовується термін 

«тариф». Саме в сфері публічних відносин з оплати праці визначення розміру 

здійснюється на основі встановлених Урядом тарифів (Єдиної тарифної сітки, схем 
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тарифних розрядів). Так, до завдань Уряду відповідно до ст. 116 Конституції України 

[85] та ст. 2 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» [181] належить забезпе-

чення політики у сферах праці та зайнятості населення, а відповідно до ст. 20 вказаного 

Закону до його повноважень належить «затвердження граничної чисельності 

працівників органів виконавчої влади та визначення відповідно до закону умов оплати 

праці працівників бюджетних установ та підприємств державного сектору економіки, 

а також грошового забезпечення військовослужбовців (осіб рядового і начальницького 

складу), поліцейських» [181]. Відповідно з метою упорядкування оплати праці 

працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, а також 

створення механізму підтримання на постійному рівні оптимальних міжгалузевих та 

міжпосадових співвідношень в оплаті праці Уряд прийняв постанову «Про оплату 

праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці 

працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 

30.08.2002 р. № 1298 [188]. 

У ході аналізу встановлених Урядом тарифів на оплату праці, Н.А. Боровик  та 

О.В. Карпенко  розглядають тариф як «основну складову тарифної системи оплати 

праці (під тарифною системою дослідники розуміють «систему характеристик та 

показників, на основі яких диференціюється заробітна плата; тариф – виражений у 

грошовій формі абсолютний розмір оплати праці за одиницю часу; до складових 

тарифу на оплату праці науковці відносять мінімальну годинну тарифну ставку, індекс 

інфляції, підвищуючий коефіцієнт») [22, c. 333]. Так, Я. Білощук тарифну систему 

оплати праці визначає як «систему норм, встановлених на державному рівні, особли-

вості яких відображені в колективних договорах, тарифних угодах для регулювання 

заробітної плати груп (категорій) працівників у залежності від складності, умов праці, 

значущості, інтенсивності, характеру виробництва і природно-кліматичних умов, у 

яких працюють підприємства, відповідальності, кількості та результатів праці з 

урахуванням кваліфікації працівника і фінансових можливостей роботодавця» [19, 

c. 153]. Отже, тариф як складова системи оплати праці є відповідною сукупністю 

показників соціальних гарантій держави (законодавчо закріпленого розміру 

мінімальної заробітної плати), індексу інфляції та особистісних якостей працівника 
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(ефективності його праці), які впливають на підвищення вартості виробленого 

продукту та котрі можуть бути переведені у вартісний вимір (грошовий еквівалент). 

Додатково відзначимо, що у даній сфері також використовуються такі поняття, як 

«гнучкий тариф оплати праці» (для кожної людини розмір заробітної плати буде 

різнитися) та «погодинний тариф» (залежно від тривалості відпрацьованого часу). 

Таким чином, при застосуванні тарифного регулювання оплати праці під тарифом 

розуміється своєрідна форма захисту державою інтересів працівника, закріплена на 

законодавчому рівні, з урахуванням його кваліфікації, посади, особистісних навиків 

тощо, які є обов'язковими для врахування при визначенні розміру заробітної плати 

(структура тарифу).  

Наступною сферою публічно-правового регулювання і застосування в публічній 

фінансовій діяльності терміну «тариф» є сфера оподаткування та встановлення 

квазіподаткових платежів, зокрема, митно-тарифне регулювання. Відповідно до ст. 3 

Податкового кодексу України до законів, які регулюють суспільні відносини, що 

«виникають у зв'язку з оподаткуванням митом операцій з переміщення товарів через 

митний кордон України» [115] слід віднести Митний кодекс України (далі – МК 

України) [97] та Закон України «Про Митний тариф України» від 19.09.2013 № 584-VII 

(далі – Закон № 584) [182]. Саме в силу ст. 67 Конституції України мито встановлене в 

формі митного тарифу на рівні закону [85].  

Так, відповідно до ч. 2 ст. 1 вказаного Закону № 584 «Митний тариф України є 

невід'ємною частиною цього Закону та містить перелік ставок загальнодержавного 

податку – ввізного мита на товари, що ввозяться на митну територію України і 

систематизовані згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної 

діяльності (УКТ ЗЕД), складеною на основі Гармонізованої системи опису та 

кодування товарів» [182]. У додатку до зазначеного закону міститься перелік товарів (з 

присвоєнням відповідних кодів у відповідності з міжнародними стандартами) та ставка 

мита, яка застосовується до конкретної категорії товару. А, отже, якщо говорити 

простіше, митний тариф є систематизованим переліком ставок мита, що сплачується за 

переміщення товарів на митну територію України з тим, щоб вони були введені в обіг. 

До інструментів механізму митно-тарифного регулювання належать наступні: мито, 
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митний тариф, митна вартість та країна походження товару. 

Як правовій категорії митному тарифу притаманні такі ознаки: 1) законодавче 

закріплення (перелік товарів, одиниця їх вимірювання, ставки мита (види та розмір) 

встановлюються Верховною Радою України у формі закону); 2) імперативність 

(положення, закріплені в митному тарифі, наділені ознакою категоричності та не 

можуть бути змінені за бажанням учасників відносин на інші умови); 3) публічний 

характер (обов'язковим учасником правовідносин при застосуванні митного тарифу є 

держава в особі органів доходів і зборів, а саме: органів Державної митної служби 

України); 4) загальнообов'язковість (застосування митного тарифу є обов'язковим для 

всіх суб'єктів, які ввозять на митну територію України товари; вибіркове застосування 

митного тарифу є забороненим та слугує підставою для притягнення винних осіб до 

відповідальності); 5) відсутність грошового вираження, оскільки відображає порядок 

обчислення мита та визначення його елементів. 

Підсумовуючи зазначимо, що митний тариф є багатогранним правовим, 

економічним, матеріальним явищем, яке слід розглядати у декількох аспектах: 

а) у юридичному – це нормативно-правовий акт, у якому закріплюється детальна 

класифікація товарів, ставка та вид ставки мита, що застосовуються до відповідного 

товару (продукції) при їх переміщенні через митний кордон України; б) в економічному 

– як інструмент державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, захисту 

національного товаровиробника, забезпечення балансу імпорту та експорту товарів, а 

також конкурентоспроможності тих товарів, що виробляються на території України; 

в) у матеріальному – спосіб розрахунку (формула), за якою проводиться визначення 

розміру мита, що підлягає перерахуванню до публічного фонду коштів – Державного 

бюджету України; г) у фінансово-правовому – інструмент фінансово-правового 

регулювання суспільних відносин (мобілізації коштів до публічного фонду), які 

виникають при переміщенні через митний кордон України, носять грошовий характер, 

спрямовані на формування публічних фондів коштів, регулювання яких здійснюється 

за допомогою вичерпного переліку засобів, що окреслюють всі специфічні особливості 

конкретної ситуації. До зазначених засобів митного тарифу слід відносити 

класифікацію товарів (УКТ ЗЕД), правила її інтерпретації, правила визначення країни 
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походження товарів, одиниці вимірювання розміру (обсягу) товару (продукції), види 

ставок, які застосовуються до товарів, та особливості їх застосування, а також самі 

ставки мита. Тобто є особливим елементом обчислення мита, своєрідним порядком 

його вирахування (враховується ряд критеріїв – країна походження товару, вид товару, 

ступінь обробки продукції (сировина, напівфабрикат, готова продукція), 

встановлюється митна вартість продукції, а лише потім, після проведення детального 

аналізу вихідних даних для правильного застосування ставки мита, здійснюється 

обчислення розміру мита як загальнодержавного податку, який підлягає 

перерахуванню до відповідного фонду коштів (Державного бюджету України), або 

вирішується питання про застосування пільг, преференцій чи квот. 

Наступною досить широкою сферою застосування тарифу та розуміння поняття 

«тариф» у його звичному значенні є сфера енергетики та комунальних послуг, зв'язку, 

транспорту.  

1. Енергетика. 

1. Електоенергетика. Як уже зазначалося раніше, електрична енергія проходить 

складний період, як із технічної, так юридичної точки зору. Взагалі законодавством 

України передбачено наступні види діяльності, об'єктом яких є електрична енергія 

(«енергія, що виробляється на об’єктах електроенергетики і є товаром, призначеним для 

купівлі-продажу» [194]): виробництво; передача; розподіл; постачання; споживання. 

Верховною Радою України прийнято Закон України «Про ринок електричної 

енергії» від 13.04.2017 р. № 2019-VIII [194], який передбачає зміну принципів взаємодії 

учасників ринку, надання більшої самостійності суб'єктам, обмеження ступеню 

втручання держави у договірні відносини між учасниками, однак ключові питання 

залишаються за державою як гарантом захисту прав найбільш уразливих суб'єктів – 

споживачів від зловживання монопольним становищем енергокомпаніями. Ключові 

зміни у сфері електроенергетики стосуються скасування функціонування такого 

учасника як оптовий постачальник електричної енергії (суб'єкт, який виступав 

посередником між виробниками електричної енергії та її постачальниками, здійснював 

купівлю електроенергії у виробників, формував її оптову ціну, продавав електричну 

енергію енергопостачальникам [194], а також відповідно до Податкового кодексу 
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України (далі – ПК України) виступав платником акцизного податку).  

Провівши аналіз законодавства у сфері електроенергетики, можемо сказати, що і 

в попередньому Законі України «Про електроенергетику» від 16.10.1997 р., і в новому 

Законі України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 р. визначення поняття 

«тариф» відсутнє, до того ж воно часто застосовується паралельно (тотожно) з 

поняттям «ціна», однак у підзаконних нормативно-правових актах все ж таки таке 

розмежування міститься. Так, наприклад, згідно з Постановою Національної комісії з 

питань регулювання електроенергетики «Про затвердження Правил користування 

електричною енергією» від 31.07.1996 р. № 28 тариф – «регульована та/або визначена 

відповідно до нормативно-правових актів ціна (сукупність цін відповідно до часу доби) 

на певні види товарів чи послуг» [175]. 

На підставі зазначеного вище, можемо підсумувати, що під тарифом у сфері 

електроенергетики розуміється встановлений спеціально уповноваженим органом 

вартісний еквівалент здійснених витрат на виробництво, передачу, розподіл та 

постачання електричної енергії та доходу й інвестиційних вкладень господарюючих 

суб'єктів, які отримали ліцензію на провадження одного із зазначених видів діяльності. 

2. Природний газ. Згідно з положенням Закону України «Про ринок природного 

газу» від 09.04.2015 р. № 329-VIII «до загальносуспільних інтересів належать: 

1) національна безпека, а також безпека постачання природного газу; 2) стабільність, 

належна якість та доступність енергоресурсів; 3) захист навколишнього природного 

середовища, у тому числі енергоефективність, збільшення частки енергії з 

альтернативних джерел та зменшення викидів парникових газів; 4) захист здоров’я, 

життя та власності населення» [195]. 

Відповідно до вимог законодавства для кінцевого споживача природного газу 

ціна зазначеного ресурсу включає в себе оптову ринкову ціну (яка, у свою чергу, 

розраховується як сума ціни на природний газ на міжнародній платформі у Німеччині, 

вартості транспортування від Німеччини до віртуальної торгової точки на території 

Словаччини, вартості транспортування від віртуальної точки до західного кордону 

України, тарифу на послуги з транспортування природного газу територією України), 

максимальну торгову націнку постачальника природного газу зі спеціальними 
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обов’язками, тариф на послуги з транспортування газу, установлений НКРЕКП, тариф 

на послуги з розподілу природного газу, установлений НКРЕКП. 

Найбільш спірним залишається питання розрахунку оптової ринкової ціни на 

природний газ, оскільки відповідно до статті 13 Конституції України «земля, її надра, 

атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території 

України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) 

економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені 

Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією. Кожний 

громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу 

відповідно до закону» [85]. Однак, вартість природного газу незалежно від країни 

походження розраховується як такий, що куплений у Німеччині за світовими цінами та 

доставлений на територію України. І хоча відносини щодо купівлі-продажу, розподілу, 

транспортування та постачання природного газу перейшли на правила ринку, однак, не 

може нехтуватися положення Основного Закону України. Тому при розрахунку 

роздрібної ціни на природний газ побутовий споживач не повинен оплачувати вартість 

так би мовити «німецького» газу, а також послуги щодо його транспортування. 

Доцільно внести корективи щодо розрахунку вартості природного газу, видобутого на 

території України, та до оптової ціни включати лише вартість тих робіт, які проведені з 

метою забезпечення транспортування/постачання зазначеної корисної копалини від 

місць залягання до кінцевого споживача. До того ж варто передбачити, що природний 

газ, видобутий на території України, може споживатися лише фізичними особами – 

побутовими споживачами як індивідуальними представниками Українського народу – 

власника зазначених ресурсів. Додаткова оплата ресурсів, які вже перебувають у 

власності, закріпленій на конституційному рівні, проводитися не може. 

На підставі зазначеного, можемо зробити наступні висновки. По-перше, у газовій 

сфері більш широким поняттям вважається категорія «ціна», яка включає в себе як 

вартість самої корисної копалини, так і послуг, спрямованих на її транспортування та 

розподіл, а також гарантується постачальнику задоволення мети, з якою він провадить 

господарську діяльність, а саме: отримання прибутку (шляхом встановлення 



33 
 

максимальної торгової націнки для постачальника). По-друге, тариф пов’язується з 

виконанням певних робіт, тоді як ціна встановлюється на природний газ як товар, 

вартість якого зростає і на вартість тих робіт, які здійснені задля забезпечення його 

подальшого споживання. 

Що стосується безпосередніх тарифів, які затверджуються у газовій сфері 

спеціально уповноваженим на те органом (а саме: НКРЕКП), то варто відмітити, що до 

повноважень Регулятора належить «затвердження та оприлюднення у встановленому 

порядку методології визначення тарифів на послуги транспортування природного газу 

для точок входу і точок виходу, методологій визначення тарифів на послуги 

розподілу, зберігання (закачування, відбору) природного газу щодо газосховищ, до 

яких застосовується режим регульованого доступу, на послуги установки LNG та 

встановлення тарифів, які повинні забезпечити необхідні інвестиції в газотранспортні 

та газорозподільні системи, газосховища, а також установку LNG; встановлення 

тарифів на послуги транспортування природного газу транскордонними газопроводами 

відповідно до методології визначення тарифів на послуги транспортування природного 

газу для точок входу і точок виходу» (ст. 4 Закону України «Про ринок природного 

газу») [195]. Постановою НКРЕКП «Про затвердження Процедури встановлення та 

перегляду тарифів на послуги транспортування, розподілу, постачання природного 

газу, закачування, зберігання та відбору природного газу» від 03.04.2013 р. № 369 

встановлено: «Тариф – грошове відображення вартості надання послуги за її кількісну 

одиницю» [179]. Отже, у газовій сфері тариф пов’язується із наданням послуги, а ціна 

застосовується до товару, однак остаточна вартість природного газу визначається як 

роздрібна ціна, яка є сумою вартості самого природного газу як товару, який має 

одиницю вимірювання (куб. метри) та вартості послуг, які надають можливість 

здійснити подальше споживання/використання зазначеного товару. 

Однак такий контекст розуміння понять «тариф» та «ціна» суперечить 

визначенню, яке міститься у Законі України «Про ціни та ціноутворення» (ціна - 

виражений у грошовій формі еквівалент одиниці товару) [200]. Тому вважаємо за 

доцільне розмежовувати ці категорії та застосовувати по відношенню до оптової 

вартості природного газу як товару поняття «ціна», а до вартості для кінцевого 



34 
 

споживача – тариф, оскільки включає в себе не лише вартість товару, але і грошове 

відображення вартості наданих послуг, без виконання яких споживання такого товару 

є неможливим. 

3. Нафта та нафтопродукти. Відповідно до Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг» від 22.09.2016 р. № 1540-VIII НКРЕКП здійснює «державне регулювання 

діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів та інших речовин трубопровідним 

транспортом» [185]. Постановою Регулятора «Про затвердження Порядку формування 

тарифів на транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними 

трубопроводами» від 25.05.2017 р. № 690 закріплено, що «тариф на транспортування 

нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами – виражена у грошовій формі 

вартість реалізації замовнику послуги з транспортування 1 т нафти (нафтопродуктів) 

магістральними трубопроводами за відповідним маршрутом транспортування» [172]. 

Отже, під тарифом на транспортування нафти, нафтопродуктів та інших речовин 

трубопровідним транспортом розуміють грошове відображення вартості послуги з 

транспортування одиниці вимірювання кількості товару (речовини). 

Комунальні послуги. Суспільні відносини у сфері надання комунальних послуг 

регулюються Законом України «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» від 22.09.2016 р. № 1540-

VIII, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. 

№ 280/97-ВР, Законом України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 р. 

№ 2189-VIII, Законом України «Про теплопостачання» від 02.06.2005 р. № 2633-

IV, Законом України «Про питну воду та питне водопостачання» від 10.01.2002 р. 

№ 2918-ІІІ та іншими актами законодавства. Проаналізуємо їх залежно від об’єкта 

комунальної послуги. 

А) Теплова енергія. Для задоволення потреб у споживачів у використанні 

теплової енергії остання проходить наступні етапи: виробництво, транспортування 

тепловими мережами, постачання. 

Відповідно до Закону України «Про теплопостачання» від 02.06.2005 р. № 2633-

IV «тариф (ціна) на теплову енергію – грошовий вираз витрат на виробництво, 
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транспортування, постачання одиниці теплової енергії (1 Гкал) з урахуванням 

рентабельності виробництва, інвестиційної та інших складових, що визначаються 

згідно із методиками, розробленими національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сфері комунальних послуг» [200]. 

Як бачимо, зазначеним законом передбачено ототожнення понять «тариф» та 

«ціна» та застосування їх як синонімів. Аналогічно, як і щодо природного газу, не 

можемо погодитись із такою позицією законодавця, оскільки якщо розглядати теплову 

енергію як товар (як результат виробництва), тоді на неї встановлюється ціна, але так 

як дії суб’єктів, спрямовані на виробництво, транспортування та постачання теплової 

енергії неможливо відділити від самої теплової енергії, а також сама теплова енергія без 

проходження усіх етапів (виробництво, транспортування, постачання) втрачає 

можливість подальшого споживання (досягнення кінцевої мети, задля реалізації якої 

вона вироблялась). Тому можемо стверджувати, що відмежування теплової енергії як 

товару від процесів, об’єктом яких є теплова енергія та які спрямовані на задоволення 

інтересу споживачів щодо доступного та якісного її споживання, є недоцільним, так як 

кожен із них сам по собі не задовольнить повною мірою та належним чином потреби 

людей, а лише комплексно, при виконанні усіх технологічних процесів. А, отже, 

застосування категорії «ціна» до такого об’єкта відносин, як теплова енергія, є 

некоректним; застосування ж поняття «тариф» є доречним та об’єктивним. 

Б) Гаряча вода. Як відзначалося раніше, до комунальних послуг належить 

постачання гарячої води, централізоване водопостачання та централізоване 

водовідведення. Відповідно до Постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку 

формування тарифів на послугу з постачання гарячої води» від 08.04.2020 р. № 767 

«тариф на послугу з постачання гарячої води - вартість надання одиниці послуги з 

постачання гарячої води визначеної кількості та відповідної якості, розрахована на 

основі економічно обґрунтованих планованих витрат з урахуванням планованого 

прибутку, коригування витрат та з урахуванням податку на додану вартість. 

Формування тарифів на послугу з постачання гарячої води здійснюється з урахуванням 

розподілу витрат за кожним видом ліцензованої та неліцензованої діяльності (зокрема 

з надання послуг з постачання теплової енергії та/або постачання гарячої води), облік 
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яких ведеться виконавцем послуги окремо» [169]. Отже, тариф на постачання гарячої 

води є похідним від тарифів на теплову енергію та централізоване водопостачання та 

прямо залежить від їх зміни й підлягає перегляду у разі підвищення/зниження вартості. 

В) Централізоване водопостачання та водовідведення. Відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів України «Про забезпечення єдиного підходу до формування 

тарифів на житлово-комунальні послуги» від 01.06.2011 p. № 869 «тарифи на 

централізоване водопостачання та водовідведення – вартість одиниці (1 куб. метр) 

централізованого водопостачання чи водовідведення відповідної якості як грошовий 

вираз планованих економічно обґрунтованих витрат з урахуванням планованого 

прибутку» [140].  

Отже, при здійсненні суспільних відносин, об'єктом яких є послуги з постачання 

чи відведення води (як гарячої, так і холодної), нормативне визначення сутності 

поняття «тариф» не різниться із загальноприйнятим визначенням та означає грошове 

вираження вартості наданої послуги.  

2. Зв'язок. Указом Президента України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації» від 23.11.2011 р. № 1067/2011 

передбачається, що «Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

зв'язку та інформатизації (далі – НКРЗІ), є органом державного регулювання у сфері 

телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання 

послуг поштового зв'язку» [186]. Як бачимо, державному регулюванню підлягають 

відносини у таких сферах: телекомунікації; інформатизація; користування 

радіочастотним ресурсом; послуги поштового зв'язку. 

 Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку «Про 

затвердження Порядку регулювання тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні 

послуги» від 02.04.2009 № 1438 не надається визначення поняття «тариф», однак 

опосередковано, виходячи зі змісту п. 2.1 вказаного Порядку, тарифом на 

загальнодоступні телекомунікаційні послуги вважаємо є грошовий еквівалент вартості 

одиниці наданої послуги, який розраховується виходячи з економічно обґрунтованих 

витрат, отриманих на основі даних бухгалтерського обліку і даних розподілу доходів за 

видами діяльності, або з використанням нормативного методу на підставі державних і 
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галузевих нормативів використання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів, 

норм і розцінок з оплати праці.  

3. Транспортні послуги. Відповідно до статті 21 Закону України «Про транспорт» 

від 10.11.1994 р. № 232/94-ВР «єдину транспортну систему України становлять: 

транспорт загального користування (залізничний, морський, річковий, автомобільний і 

авіаційний, а також міський електротранспорт, у тому числі метрополітен); 

промисловий залізничний транспорт; відомчий транспорт; трубопровідний транспорт; 

шляхи сполучення загального користування» [199]. Статею 7 цього ж Закону 

передбачено, що «тарифи на транспортні послуги встановлюються відповідно до 

законодавства України. Рівень тарифів на транспорті визначається відповідно до 

нормативних витрат на одиницю транспортної роботи, рівня рентабельності та оплати 

податків» [199]. Як вбачається із зазначеного, тарифи у даній сфері встановлюються 

саме на послуги. Особливості обчислення вартості послуги визначаються залежно від 

виду транспорту та витрат, необхідних для реалізації надання послуги. 

Відповідно до Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського 

автомобільного транспорту, затвердженої Наказом Міністерства транспорту та зв'язку 

України від 17.11.2009 p. № 1175, виокремлюються вільний та регульований тарифи (в 

основі поділу – критерій впливу органів державної влади чи місцевого самоврядування 

на формування тарифу), а також – тариф на автобусних маршрутах загального 

користування, на автобусних маршрутах нерегулярних перевезень, на автобусних 

маршрутах спеціальних перевезень, на послуги легковими автомобілями на 

замовлення, на послуги таксі (тобто за критеріями виду транспорту, регулярності 

аналогічних перевезень). Здійснивши аналіз визначень поняття «тариф», які містяться 

у зазначеній Методиці, слід наголосити, що для науки фінансового права актуальними 

є ті тарифи, які встановлюються/затверджуються органами публічної влади (спеціально 

уповноваженими на те органами державної влади чи органами місцевого 

самоврядування у межах їх компетенції) та встановлення яких спрямоване на 

задоволення публічного інтересу, а також пов’язане із здійсненням публічної 

фінансової діяльності. Тому, що стосується тарифів на послуги автомобільного 

транспорту, характер публічності притаманний, наприклад, тарифу на автобусних 
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маршрутах загального користування («вартість разового проїзду одного пасажира у 

міському сполученні чи вартість перевезення пасажира на один кілометр у 

приміському, міжміському, міжнародному сполученні» [151]). 

Ще одним видом транспорту (а також – перевезень) є залізничний. Відповідно до 

статті 9 Закону України «Про залізничний транспорт» від 04.07.1996 р. № 273/96-ВР 

«встановлення тарифів на перевезення вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу 

залізничним транспортом (за винятком приміських пасажирських перевезень) у межах 

України здійснюється на підставі бюджетної, цінової та тарифної політики у порядку, 

що визначає Кабінет Міністрів України» [141]. Як бачимо, розмежовують тарифи на 

вантажні перевезення залежно від об'єкту перевезення (вантажі, пасажири, 

вантажобагаж) та залежно від дальності сполучення (приміське, внутрішнє та 

міжнародне сполучення). 

Відповідно до Методики розрахунку тарифів на перевезення пасажирів 

залізничним транспортом, затвердженої Наказом Міністерства інфраструктури 

України від 19.06.2013 р. № 412, «тариф пасажирський – вартість перевезення 

пасажирів у внутрішньому сполученні в усіх категоріях пасажирських поїздів та 

вагонів» [151]. Методикою розрахунку тарифів на перевезення вантажів залізничним 

транспортом, яка затверджена Наказом Міністерства інфраструктури України від 

20.06.2013 р. № 418, закріплено, що «тарифи на перевезення вантажів – розмір плати за 

перевезення залізничним транспортом вантажів, що включає плату за надані послуги 

інфраструктури (інфраструктурна складова), з експлуатації та використання 

локомотивів (локомотивна складова) та з використання залізничного рухомого складу, 

крім локомотивів (вагонна та контейнерна складова), який забезпечує покриття витрат 

від реалізації послуг, а також отримання прибутку» [150]. А, отже, у сфері перевезень 

залізничним транспортом під тарифом розуміють грошовий еквівалент вартості витрат 

від реалізації послуги (перевезення вантажів, пасажирів, вантажобагажу) та розміру 

планованого прибутку.  

На підставі проведеного дослідження підсумуємо, що поняття «тариф» має дуже 

широку сферу застосування. Передусім, дана категорія лежить в основі розрахунку 

вартості товарів (робіт, послуг), розрахунки щодо яких здійснюються між суб’єктами 
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приватного права. Така діяльність переважно визначається поняттям «ціноутворення». 

Відповідно, встановлення тарифів в публічно-правовому порядку, у формі приписів 

нормативно-правових актів, розглядаємо як форму правового регулювання відносин, 

учасниками яких є переважно господарюючі суб’єкти.  

Державне регулювання порядку встановлення вищезазначених тарифів 

важливим є для досягнення публічного інтересу та забезпечення суспільних потреб, 

зокрема, досягнення балансу інтересів між надавачами послуг (виконавцями робіт, 

виробниками товарів) щодо встановлення їх вартості з врахуванням витрат на їх 

надання (виконання, вироблення) та споживачами товарів (робіт, послуг) щодо їх якості 

та розміру, що відповідає купівельній спроможності споживачів та їх об’єктивним 

потребам.  

У випадку ж, коли з однієї сторони регульованих відносин виступає публічне 

утворення (розпорядник публічного фонду коштів), тобто є надавачем послуг 

(виконавцем робіт, виробником товару) або споживачем, може виникати необхідність 

досягнення балансу публічного фінансового інтересу та приватного інтересу суб’єкта 

господарювання. Зауважимо, що діяльність органів публічної влади (держави та 

місцевого самоврядування) із тарифоутворення (ціноутворення) лише в окремих 

випадках є публічною фінансовою діяльністю, зокрема, якщо вона пов’язана із 

оподаткуванням (встановленням митного тарифу, тарифів акцизного податку) чи 

встановленням тарифів інших обов’язкових платежів (державного мита, консульський 

збір, судовий збір тощо). 

Економіка будь-якої держави потребує розвитку, модернізації та оптимізації, 

приведення до потреб ринку та попиту як на внутрішньому, так і на зовнішньому 

рівнях. Однак, будь-які зміни та новації неможливі без аналізу реальної картини 

функціонування економічних процесів. Реальним показником ефективності та 

злагодженої роботи економіки держави, а також стану життєдіяльності населення є 

рівень валового внутрішнього продукту (ВВП). У свою чергу, оскільки будь-яке 

виробництво неможливе без енергоресурсів, то у ціні виробленого продукту вагому 

частину займає вартість спожитих енергоресурсів (електричної енергії, природного 

газу тощо). Аналогічно, витрати населення на оплату спожитих комунальних послуг та 
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енергетичних ресурсів займають значну частину кошику їх витрат. Таким чином, при 

плануванні та прогнозуванні відповідного рівня зростання чи спадання ВВП важливо 

враховувати загальний обсяг планових витрат за споживання енергоресурсів, які 

мобілізуються на спеціальних рахунках надавачів відповідних послуг та загалом нами 

визначаються поняттям «тарифні кошти за спожиті послуги у сфері енергетики та 

комунальних послуг» (далі – «тарифні кошти»). Співвідношення обсягу тарифних 

коштів та обсягу ВВП, а також рівня їх зростання, мають стати важливим предметом 

дослідження представників економічної науки (як практиків, так і теоретиків), оскільки 

їх результати в подальшому можуть сприяти розробленню механізмів оптимізації 

тарифної політики держави, підвищення рівня життєдіяльності населення, а також 

зниження відсотку витрат відповідного домогосподарства на комунальні послуги 

відносно до загального обсягу доходів усіх його працездатних членів.  

У зв’язку із зазначеним вище, з метою аналізу реального фінансування сфери 

енергетики, а також використання коштів на визначені цілі та у встановленому розмірі 

відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» (п. 8 ч. 2 ст. 57) 

електропостачальник зобов’язаний «відкрити в установах одного з уповноважених 

банків поточні рахунки із спеціальним режимом використання для здійснення 

розрахунків відповідно до вимог цього Закону» [194]. Такий поточний рахунок є 

предметом публічного фінансового контролю як такий, на якому мобілізуються 

тарифні кошти, а відповідно і предметом фінансово-правового регулювання, так само 

як і розрахунки за рахунок коштів, що на них мобілізуються. Зокрема, для прикладу, 

Н.М. Ковалко вже було досліджено природу розрахунків в сфері паливно-

енергетичного комплексу як предмету фінансово-правового регулювання [82]. За 

результатами мобілізації коштів на таких рахунках держава з’ясовує, яка частка ВВП 

перерозподіляється на цілі оплати спожитих комунальних послуг та в сфері енергетики. 

Оскільки тарифні кошти використовуються виключно відповідно до 

затверджених інвестиційних програм та мають цільове призначення (про що більш 

детально йдеться в підрозділі 2.2 нашого дослідження), правовідносини у сфері їх 

формування складають публічний фінансовий інтерес і є спеціальним об’єктом 

публічного фінансового контролю та правової охорони. 
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Під тарифними коштами слід розуміти сукупність коштів, які справляються 

споживачами та мобілізуються на поточних рахунках із спеціальним режимом 

використання суб’єктів – постачальників відповідних послуг, які є їх розпорядниками 

за цільовим призначенням відповідно до інвестиційної програми та структури 

відповідного тарифу, затвердженого Регулятором або розрахованого відповідно до 

встановленої методики з урахуванням витрат та прибутку суб’єктів, що не є 

монополістами. 

Тарифні кошти та поточні рахунки зі спеціальним режимом використання, на 

яких вони мобілізуються, характеризуються ознакою публічності, оскільки, по-перше, 

обсяги коштів, які надходять на рахунок відповідного електропостачальника, є 

гарантованими державою на стадії затвердження тарифу та їх надходження залежить 

лише від фактичних обсягів спожитої електричної енергії (комунальних послуг), по-

друге, оплата зазначених послуг здійснюється виключно на поточний рахунок із 

спеціальним режимом використання, по-третє, використання коштів здійснюється на 

чітко визначені цілі: оплата тарифу ОСР, ОСП, вартості електричної енергії як товару, 

придбаної у виробників електричної енергії, а також на заходи, передбачені 

інвестиційною програмою, затвердженою у встановленому порядку. 

Діяльність з реалізації публічного фінансового інтересу проявляється як публічна 

фінансова діяльність, яку визначають передусім як діяльність, пов’язану із 

функціонуванням публічних фондів коштів. У свою чергу тарифоутворення є формою 

правотворення, тобто формування норм права, якими в своїй діяльності керуються як 

суб’єкти публічного, так і приватного права.  

При цьому правотворча діяльність здійснюється суб’єктами публічного права 

шляхом формування положень законів чи підзаконних нормативно-правових актів. Але 

звернемо увагу на те, що підзаконні нормативно-правові акти, якими затверджуються 

тарифи з метою досягнення публічного інтересу, приймаються органами публічної 

влади (держави та місцевого самоврядування) в межах встановлених їм повноважень у 

відповідній сфері, в умовах державного контролю за додержанням правових меж, 

способів та процедури реалізації таких повноважень, тобто є такою, що належать до 

виконавчої (виконання положень законів). Відповідно, з огляду на те, що встановлення 
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органами публічного адміністрування тарифів (ціни) переважно обумовлюють 

надходження коштів до публічних фондів коштів або витрачання коштів таких фондів, 

ми можемо припустити, що така діяльність належить до публічної фінансової 

діяльності.  

Тариф як правовий феномен, що встановлюється з метою досягнення публічного 

інтересу, можна визначити як детальний розрахунок вартості відповідної послуги 

(товару, операції з переміщення товару), що враховує усі витрати, необхідні для 

надання відповідної послуги (виробництва товару, його переміщення), представлений 

у формі таблиці із відображенням усіх особливостей застосування (групи послуг 

(товарів), одиниці виміру зменшення, пільги, тощо), що включає відносні чи адвалерні 

ставки (сталі фіксовані суму або відсоткові ставки), та який затверджений спеціально 

уповноваженим на те органом публічного адміністрування або розрахований та 

оприлюднений надавачем послуги відповідно до затвердженої методики розрахунку. 

Відповідно, публічний тариф – тариф, врегульований в публічному порядку, 

встановлення якого є юридичним фактом, що породжує виникнення фінансово-

правових відносин і здійснення публічної фінансової діяльності уповноваженими 

суб’єктами, спрямованої на мобілізацію, розподіл та\або витрачання фінансових 

ресурсів публічних фондів коштів (фондів коштів, що мають публічне значення). 

Визначальними ознаками суспільних відносин при застосуванні публічно-

врегульованих тарифів є: 1) фінансовий (та пов’язаний з ним) характер відносин у 

сферах, що мають суспільну значущість і необхідні для задоволення соціальних потреб; 

2) грошова форма розрахунків за спожиті послуги (товари соціального призначення); 

3) об'єктом відносин є надання передусім послуги і лише у виключних випадках – 

товари; 4) послуги, на які встановлюються тарифи, мають загальний, суспільно 

важливий характер, спрямовані на задоволення соціальних потреб; 5) надання послуг 

здійснюється у більшості випадків суб'єктами господарювання, які діють у сферах 

природних монополій чи на суміжних ринках; 6) встановлення тарифів здійснюється 

шляхом публічного регулювання (спеціально уповноваженими органами державної 

влади або органами місцевого самоврядування у межах їх компетенції); 7) фонди 

коштів, які утворюються у результаті перерахування коштів за спожиті послуги (їх 
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вартісний еквівалент), мають публічний характер та спрямовуються на задоволення 

суспільного інтересу; 8) публічний інтерес при застосуванні тарифів полягає в 

гарантуванні державою забезпечення гідних умов життя людини (преамбула 

Конституції України) та реалізації основного, закріпленої у ст. 42 Конституції України 

[85] виду державного контролю – захисту прав споживачів (як найбільш вразливого 

учасника зазначених відносин), а також за додержанням публічного фінансового 

інтересу при витрачанні коштів фондів, що мають публічний характер. 

Слід зазначити, що тариф застосовується як інструмент правового регулювання 

в формі чітко закріплених переліків вартості послуг (цін на товари, розмірів 

обов’язкових платежів тощо), що може бути окремим правовим явищем, а може тариф 

бути елементом більш складної правової конструкції – тарифного механізму. В 

першому випадку законодавець просто застосовує тарифний метод (метод тарифікації, 

метод тарифування), наприклад при встановленні рентної плати, адміністративного 

збору. В іншому випадку, встановлення відповідного тарифу породжує необхідність 

створення пов’язаних з ним елементів окремого інституту суспільних відносин: 

зокрема спеціальний режим рахунків, на яких мобілізуються кошти від надання послуг, 

чи встановлення обов’язку щодо сплати обов’язкових платежів (внеску на 

регулювання) суб’єктами, що надають послуги, розмір яких підлягає публічному 

регулюванню, чи встановлення цільового призначення коштів, що сплачуються за 

надані послуги тощо. 

Відповідно важливим аспектом нашого дослідження є аналіз сутності правової 

категорії «тарифний механізм» та окреслення основних їх видів, що становлять 

публічний фінансовий інтерес. Заслуговує на увагу підхід Радченка О.В. до виділення 

загальних ознак поняття «механізм», до яких відносить: «1) всі механізми держави є 

продуктом організованої людської діяльності; 2) мають чітко визначену мету; 

3) виконання будь-якої функції завжди вимагає певної послідовності дій, динамічного 

протікання процесів; 4) цілеспрямований однобічний вплив з чітким вектором впливу; 

5) наявність суб'єкта та об'єкта; 6) для ефективного функціонування механізмів 

обов'язковою є наявність жорстких взаємозв'язків та правил взаємодії, усталеності 

керованого процесу; 7) функціонування механізмів націлене на певний автоматизм, 
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закріплення вмінь та навичок щодо виконання в певних ситуаціях відповідних дій; 8) 

побудова механізмів носить структурно-функціональний характер; 9) механізм – це 

система, тобто внутрішньо організована сукупність елементів, які мають спільну 

природу» [203, c. 21-22]. 

Цікавою є позиція Альберди Т.Г., який відмічає, що «правовий механізм варто 

розглядати не лише як комплекс юридичних засобів, але і як кінцеву ціль, на досягнення 

якої спрямовуються ці засоби. Саме конкретні цілі (індивідів, суспільства, держави) є 

системо утворюючими факторами при формуванні правового механізму – «під 

визначену ціль» законодавець підбирає необхідний «набір» правового інструментарію» 

[17, c. 66].  

Отже, під поняттям «механізм» варто розуміти «комплексну системну категорію, 

з чітко визначеною структурою та складовими елементами, які між собою тісно 

взаємодіють, а вилучення з даної системи одного з них нівелює функціонування всього 

механізму» [70]. Додатково варто відмітити, що механізмом є не сам набір структурних 

елементів («деталей»), а також і зв'язки між ними, форми та методи впливу, засоби, за 

допомогою яких забезпечується досягнення кінцевого результату (задоволення 

інтересу). 

Важливим э також розмежування понять «тарифний процес» і «тарифна 

процедура», як співвідносяться як ціле та його частина. Під тарифним процесом варто 

розуміти «комплексну систему форм діяльності спеціально уповноважених органів 

державної влади та місцевого самоврядування щодо здійснення регуляторної 

діяльності із встановлення тарифу (затвердження загальних та індивідуальних актів, 

формування структури тарифу, методик його розрахунку, принципів здійснення 

тарифної політики загалом та обчислення вартісного вираження тарифу зокрема 

тощо)» [70]. Тобто тарифний процес з формування тарифу проходить певні послідовні 

стадії (починається від закріплення основ державної політики, визначення напрямків 

діяльності, потім продовжується етапом безпосереднього тарифоутворення – 

затвердження методик розрахунку, подання надавачами послуг до органу державної 

влади розрахунків планованих витрат та прибутку, обґрунтування інвестиційної 

програми, а також безпосереднє затвердження тарифів; наступною стадією є реалізація 
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застосування тарифів, після чого завершується контролем і притягненням до 

відповідальності, в разі виявлення правопорушення), а «тарифна процедура – це 

детально регламентований порядок дій органів державної влади та місцевого 

самоврядування щодо застосування тарифів (із зазначенням термінів виконання, 

структурних підрозділів, відповідальних за виконання, тощо)» [70]. 

У свою чергу, тарифні механізми як відповідні правовідносини 

характеризуються наявністю особливого суб'єктного складу, об'єкту цих відносин, а 

також їх змістом (коло суб'єктивних прав та юридичних обов'язків, а для держави в 

особі відповідних органів – повноваження щодо здійснення державного регулювання). 

Відповідно, що предметом дослідження науки фінансового права є саме тарифні 

механізми, пов’язані із досягненням публічного фінансового інтересу. 

На підставі вищезазначеного, під тарифним механізмом e сфері публічних 

фінансів розуміємо коло суспільних відносин, урегульованих нормами права, які 

виникають, змінюються та припиняються під час затвердження тарифів, що підлягають 

публічному регулюванню, під час процесу мобілізації коштів відповідно до 

встановлених тарифів, розподілу (перерозподілу) та використання фінансових ресурсів 

(тарифних коштів), мобілізованих до публічних фондів коштів чи фондів, що мають 

публічне значення, здійснення публічного фінансового контролю за їх цільовим та 

ефективним використанням, притягнення до фінансово-правової відповідальності, що 

спрямовані на задоволення публічного інтересу. 

 

  



46 
 

1.2. Публічний фінансовий інтерес при застосуванні тарифних механізмів 

 

Між науковцями відбувається дискусія щодо критеріїв розмежування 

приватного та публічного у праві. Саме в Стародавньому Римі був започаткований 

розподіл права на приватну та публічну складові. Однією з ознак публічності вважався 

«характер інтересу». Римський юрист Ульпіан саме інтерес вважав критерієм 

розмежування права на публічне та приватне, зазначаючи, що «публічним правом ми 

називаємо те, яке стосується стану всієї Римської держави, приватним те, яке стосується 

інтересів приватних осіб: для певної публічної користі, для певної приватної» [228, 

c. 21]. Відбувалося ототожнення публічного інтересу із таким, що є більш загальним, 

широким, притаманним певній групі, спільності, об'єднанню людей, тоді як приватний 

пов'язували з конкретною особою, її особистими потребами. Потім, за часів рецепції 

римського права, досить тривалий період публічність прирівнювалась за значенням із 

державністю, тобто виділявся лише один носій інтересу – держава в особі 

уповноважених органів. Проте починаючи з минулого століття правова наука 

сприйняла більш широкий підхід до характеристики ознаки публічності та публічного 

інтерес загалом.  

З набуттям Україною незалежності науковці досліджують публічність як таку 

властивість, що пов'язана не лише з державою. Правові категорії «державний інтерес» 

та «охоронюваний законом інтерес» стали предметом аналізу Конституційного Суду 

України. Зокрема, у рішенні Конституційного Суду України у справі про 

охоронюваний законом інтерес № 1-10/2004 «інтерес» тлумачиться як «усвідомлена 

соціальна потреба, як мотив, стимул, збудник, спонукання до дії; у психології - як 

ставлення особистості до предмета, як до чогось для неї цінного, такого, що притягує. 

В юридичних актах термін «інтерес» вживається у широкому або вузькому значенні як 

самостійний об'єкт правовідносин, реалізація якого задовольняється чи блокується 

нормативними засобами … в нормах Конституції України відображені як національні 

інтереси, інтереси суспільства, інтереси всіх співвітчизників, спільні інтереси 

територіальних громад сіл, селищ та міст, які можна позначити загальним поняттям 

«публічні інтереси», так і інтереси громадянина, тобто приватні інтереси» [206].  
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У свою чергу, необхідність забезпечення різних видів інтересів є підставою 

застосування різних методів правового регулювання. Так, в Рішенні від 08.04.1999 р. 

№ 3-рп/99 Конституційний Суд України наголошує, що «поняття «інтереси держави» 

є оціночним поняттям, яке в кожному разі встановлюють уповноважені органи 

держави, їх посадові особи, що діють від її імені, і зазначає, що інтереси держави 

можуть збігатися повністю, частково або не збігатися зовсім з інтересами державних 

органів, державних підприємств та організацій чи з інтересами господарських 

товариств з часткою державної власності у статутному фонді. Проте держава може 

вбачати свої інтереси не тільки в їх діяльності, але й в діяльності приватних 

підприємств, товариств» [206]. Критерієм визнання інтересу державним, публічним є 

його загальносуспільна вага.  

Що стосується фінансового права, варто зазначити, що відсутня єдина позиція 

науковців щодо критерію публічності при визначенні предмету його правового 

регулювання як галузі публічного права. У період існування СРСР, все публічне 

ототожнювалося з державним. Лише у 1995 році Тихомиров Ю. О. визначив поняття 

публічності, не прирівнюючи її лише до державних інтересів, а розумів під цим 

поняттям також спільні інтереси людей як інтереси різного виду товариств, об'єднань 

(у т. ч. територіальних), інтереси колективної самоорганізації та саморегулювання й 

самоуправління. Основною ознакою «публічності» дослідник назвав «наявність 

публічного інтересу як сумарного, узагальненого соціального інтересу в кожній із сфер 

– економічній, соціальній та ін» [224, c. 32]. У продовження вищезазначеної позиції 

Тот'єв К.Ю. зазначав, що «публічність передбачає здійснення різних видів діяльності 

для досягнення суспільних цілей. Публічність інтересу означає, що його суб'єктом 

(носієм) є суспільство як органічне ціле» [225, c. 19]. Але найбільш влучною вважаємо 

позицію Нечай А.А., яка до ознак публічності відносить: «1) форму власності на об'єкт 

правовідносин – державна, комунальна, колективна; 2) характер інтересу – публічний; 

3) мету виникнення суспільних відносин – задоволення потреб суспільства чи держави; 

4) метод правового регулювання – владних приписів; 5) державне регулювання не 

лише розподілу, а й використання об'єкта, з приводу якого виникають суспільні 

відносини» [103, c. 30-31].  
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На підставі зазначеного, приходимо до висновку, що публічними передусім є 

суспільні відносини в сфері публічних фінансів, матеріальний об'єкт яких належить 

сторонам на праві державної, комунальної чи іншої форми власності, що 

спрямовуються на задоволення потреб суспільства чи держави (територіальних громад) 

та досягнення спільного публічного інтересу суб’єктів громадянського суспільства, а їх 

реалізація забезпечується методом владних приписів при їх державному регулюванні. 

Що ж стосується публічно-правового аспекту правовідносин, які відбуваються 

при застосуванні тарифних механізмів та пов’язані з процесами формування, розподілу 

та використання публічних фондів коштів, важливо відзначити обов’язкову наявність 

публічного інтересу, який варто розглянути як наслідок реалізації принципу 

верховенства права. Діяльність із досягнення публічного інтересу в сфері застосування 

тарифних механізмів повинна здійснюватися із додержання саме принципу 

верховенства права. Конституцією України закріплено, що «в Україні визнається та діє 

принцип верховенства права» [85]. Як відмічає Козюбра М.І., «мета верховенства права 

– це не просто формальне забезпечення порядку, передбаченого законами та іншими 

нормативними актами, встановленими державою, а утвердження такого правопорядку, 

який обмежує абсолютизм державної, передусім виконавчої, влади, ставить її під 

контроль суспільства, створюючи для цього відповідні правові механізми» [84, c. 31]. 

Також Юзова Д. та Цимбалюк В. зазначають, що «принцип верховенства права є 

«мегапринципом», який автори розглядають як верховенство загальновизнаних 

принципів і норм, верховенство правового закону, а характеризуючи його за 

призначенням – як верховенство прав людини в їх природному розумінні» [235, c. 40]. 

Як вбачається із зазначеного вище, в основі принципу верховенства права лежить 

співвідношення права та закону й закріплення панівної ролі права, обмеження 

абсолютизму державної влади та контроль за нею з боку суспільства, а також розуміння 

найвищою соціальною цінністю у державі людини, її прав та свобод. 

Крім того, Росоляк О.Б. акцентує увагу, що сьогодні «вкрай важливо запровадити 

принципово нову парадигму у відносинах «громадянин – держава». Її стрижнем є 

служіння держави людині. Державна влада в цьому сенсі – це не тільки здійснення 

повноважень, що зобов’язують громадянина, а й виконання обов’язків перед ним. У 
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процесі демократичного розвитку обсяг цих обов’язків з боку держави має зростати. 

Також повинні діяти реальні механізми притягнення вищих органів публічної влади до 

відповідальності за невиконання зобов’язань перед суспільством загалом і людиною 

зокрема» [208, c. 74].  

Підсумовуючи, варто зауважити, що, по-перше, не слід ототожнювати людину та 

громадянина, оскільки у відносини з державою можуть вступати також іноземці, особи 

без громадянства тощо, а приналежність до громадянства відповідної країни не 

позбавляє або ж не обмежує особу в наявності гарантованих природних прав, які 

надаються їй від народження (на життя, гідність, свободу тощо), по-друге, має бути 

запроваджена «людиноцентриська» парадигма, відповідно до якої основним 

покликанням держави є забезпечення панівної ролі прав, свобод та інтересів людини 

над інтересами інших учасників відносин. Однак, з іншого боку, інтереси конкретної 

людини не завжди є індивідуальними та специфічними, досить часто характеризуються 

ознакою тотожносності з інтересами інших людей і в міру повторюваності, 

взаємодоповнення та узагальнення набувають статусу загального інтересу. І в такому 

випадку головним завданням держави є забезпечення задоволення такого загального 

інтересу, недопущення його обмеження чи звуження, а також закріплення засобів 

захисту такого інтересу. 

Європейська комісія за демократію через право (Венеціанська комісія) на своєму 

106-му пленарному засіданні, яке відбулося 11-12 березня 2016 року, прийняла 

Контрольний список запитань для оцінювання дотримання верховенства права. 

Пунктом 15 передбачено, що «під поняттям верховенства права розуміється чітка та 

передбачувана правова система, у якій кожна особа має право на гідне, рівноправне та 

розумне ставлення до себе у відповідності із законом зі сторони всіх осіб, які наділені 

владою, а також має можливість оскаржити їх рішення в незалежному та 

неупередженому суді в межах справедливого судового розгляду» [87]. 

Заслуговує також на увагу пункт 16 цього ж Контрольного списку, який 

передбачає, що «на індивідуальні права людини мають вплив не лише органи 

державної влади, але і змішані (державно-приватні) суб’єкти, а також організації 

приватного сектору, які виконують завдання, що раніше належали до компетенції 
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органів державної влади, або які приймають односторонні рішення, що стосуються 

інтересів великої кількості людей, а також міжнародні та наднаціональні організації. 

Комісія рекомендувала в цих сферах також застосовувати принцип верховенства 

права» [87]. Зазначена позиція Венеціанської комісії має важливе значення для 

забезпечення запровадження в Україні принципу верховенства права, побудови 

громадянського суспільства, а також реалізації гарантованого захисту прав та свобод 

людини та заборони їх звуження чи обмеження. При застосуванні тарифних механізмів 

провідна роль належить саме реалізації публічного інтересу через задоволення 

інтересів конкретних осіб, а також забезпечення балансу інтересів усіх учасників 

відносин за умов неодмінного дотримання принципу верховенства права. 

При розмежуванні приватних та публічних інтересів дослідники досить часто 

звертаються до правової природи поняття «інтерес» та ознак «публічне» і «приватне». 

Додатково варто відмітити позицію Перепелиці М.О., що «стрижневим елементом 

інтересу є об'єктивні потреби» [112, c. 115]. А лише потім при врахуванні фактору 

повторюваності, вагомості, важливості цих потреб можемо визначити, коли інтерес є 

приватним (належить конкретній особі), а коли набуває рис публічності. Але з іншого 

боку, розмежування характеру інтересу на приватний та публічний є досить умовним. 

«Адже, – як відмічає Гетманцев Д.О., – часто відповідь на питання – існує у певному 

випадку публічний інтерес чи ні – залежить від аналізу конкретних обставин. І оцінка 

наявності публічного (суспільного) інтересу, як свідчить практика, ускладнюється 

частіш за все тим, що дана категорія не постійна в часі й у просторі. І те, що вчора 

відповідало публічним інтересам, сьогодні може їм суперечити, оскільки суспільні 

відносини не статичні, їм притаманна динаміка. За умов, у яких опинилася Україна 

після розпаду СРСР, суспільні відносини не лише розвиваються, а й докорінно 

змінюються у своїх вихідних засадах» [38, c. 150-151]. Тобто суспільні відносини, які 

за одних обставин і в один період часу, визнаються такими, що спрямовані на 

задоволення приватного інтересу конкретної особи, через певний час набувають ознак 

публічності та стають важливими для групи людей чи навіть усього суспільства або 

навпаки – потреби, які стали причиною виникнення спочатку приватного, а потім і 

публічного інтересу, відумерли, втратили актуальність та стали одиничними, 
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важливими для конкретних осіб, тобто трансформувалися назад у приватний інтерес.  

Підсумовуючи викладене щодо поняття «публічний інтерес», наголосимо, що 

державний, територіальний та суспільний інтерес не можемо розглядати як рівнозначні 

елементи публічного інтересу, оскільки при суспільному інтересі носієм та 

генератором інтересоформуючих потреб є спільнота, група, об'єднання людей, 

суспільство загалом як єдине органічне ціле, а при виділенні державного чи 

територіального інтересу важливим є те, що носієм є не держава в особі уповноважених 

органів чи органи місцевого самоврядування, а лише уточнюється територія, межі, на 

які поширюється суспільний інтерес, та вказуються суб'єкти, діяльність яких має бути 

спрямована на задоволення даного інтересу та до компетенції яких належать відповідні 

повноваження. А, отже, вибудовується певна ієрархія, у якій центральне місце займає 

публічний суспільний інтерес, який за територіальним принципом поділяється на 

загальнодержавний чи територіальний. 

Ще одним, досить важливим та спірним питанням є встановлення балансу 

приватних та публічних інтересів. Це є актуальним не лише для науки фінансового 

права, а й для інших галузей права (як публічних, так і приватних), а також для 

загальнотеоретичної юридичної науки. При цьому приватні інтереси узагальнені, 

найбільш значущі та такі, які можуть бути забезпечені ресурсами держави (місцевого 

самоврядування), «піднімаються» на вищий щабель, стають центром уваги політичних 

сил, визначаються їх завданнями та об’єктом державних (місцевих) програм і тим 

самим стають загальносуспільними і такими, які становлять публічний інтерес із 

забезпечення відповідних потреб індивідуальних (приватних) суб’єктів. 

Слід зазначити і на іншу особливість взаємодії приватного та публічного 

інтересів. Так, на думку О.Ф. Скакун, «у громадянському суспільстві інтереси приватні 

(приватна свобода) не можуть бути поглинені інтересами публічними (державний 

диктат). У свою чергу, приватні інтереси не можуть цілком перебувати за межами 

інтересів публічних, оскільки вони потребують забезпечення з боку держави. Тому 

існування приватного права є сферою, хоч і вільною від необґрунтованого втручання 

держави, але залежною від публічного права» [218, c. 297].  

Більш деталізує попередню позицію Савченко С.В. та пропонує виділити 
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наступні «групи взаємодії приватного та публічного інтересу: перша охоплює норми 

законодавчих актів та рішень Конституційного Суду України, у яких визнається 

необхідність установлення пріоритету приватноправового інтересу; до другої належать 

норми законодавства, у яких визнається необхідність захисту й встановлення 

пріоритету публічного інтересу, який охоплює державні інтереси, суспільні інтереси, 

національні інтереси, інтереси соціальних груп (великих і малих); третю групу 

складають норми законодавства, у яких визнається необхідність встановлення 

компромісу приватноправових і публічно-правових інтересів (компроміс є засобом 

остаточного вирішення конфлікту; зовнішньою формою є угода як результат, який 

змістовно відображає інтереси сторін); до четвертої групи належать норми 

законодавства, у яких визнається потреба балансу публічних і приватних інтересів у 

правовому регулюванні» [216, c. 525-526]. 

Однак хоча й існує такий умовний поділ законодавства на групи залежно від 

пріоритетності інтересу, вважаємо в межах фінансового права за доцільне досягнення 

саме балансу приватного та публічного інтересу, не віддаючи преференцій жодному з 

них. Досить аргументовано з даного питання висловився Гетманцев Д.О., який для 

встановлення балансу приватних і публічних інтересів у фінансовому праві пропонує 

керуватися такими вимогами: «1) положення, що встановлюються у фінансовому 

законодавстві, пов'язані з певними обмеженнями закріплених Конституцією України 

прав та законних інтересів, повинні бути адекватними, пропорційними, необхідними та 

співвідносними цілям обмежень, що визнаються тією самою Конституцією; 2) такі 

обмеження мають відповідати вимогам справедливості і не можуть мати зворотної 

сили; 3) вони не можуть обмежувати основний зміст відповідних конституційних норм, 

а тим більше їх застосування; 4) згадувані вище обмеження допускаються лише за 

умови, що конституційні норми дозволяють законодавцю встановлювати обмеження 

закріплюваних ними прав та законних інтересів на рівні будь-якого галузевого 

законодавства, у тому числі й фінансового; 5) при встановленні зазначених обмежень 

законодавець не має права на здійснення такого регулювання, яке б зазіхало на саму 

суть того або іншого права чи законного інтересу або призводило до втрати їх 

реального змісту; 6) при допустимості обмеження того чи іншого права чи законного 
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інтересу, відповідно до конституційно схвалюваних цілей, держава має 

використовувати не надмірні, а лише необхідні й строго обумовлені такими цілями 

заходи» [37, c. 125-126]. 

Підсумовуючи зазначене вище, важливо відмітити позицію Макух О.В., що 

«збалансований підхід до врахування у фінансово-правовому врегулюванні публічних 

інтересів має ґрунтуватися на дії суспільного закону взаємності або еквівалентності» 

[90, c. 146]. Отже, наукова, законодавча та правозастосовна діяльність має бути 

спрямована на збалансування приватних та публічних інтересів, недопущення 

встановлення пріоритету будь-якого з них, знаходження оптимальних шляхів 

досягнення компромісу та об'єктивного врегулювання конфлікту інтересів. 

Що ж стосується публічного інтересу при застосуванні тарифних механізмів, 

розмежування приватних та публічних інтересів, а також забезпечення балансу між 

приватними інтересами конкретних споживачів послуг, на які встановлюються тарифи, 

та приватними інтересами постачальників (надавачів) зазначених послуг, а також 

публічним (державним, територіальних громад та суспільним) інтересом, варто 

зупинитись більш детально. 

Як уже зазначалося раніше, Конституцією України закріплено визнання та дію 

принципу верховенства права (час. 1 статті 8). Відповідно до Доповіді Європейської 

комісії за демократію через право (Венеціанської комісії), схваленої на 86-му 

пленарному засіданні, «обов’язковими елементами поняття «верховенство права» є: 

1) законність, включаючи прозорий, підзвітний та демократичний процес введення в 

дію приписів права; 2) юридична визначеність; 3) заборона свавілля; 4) доступ до 

правосуддя, представленого незалежними та безсторонніми судами; 5) дотримання 

прав людини; 6) заборона дискримінації та рівність перед законом» [57]. 

При застосуванні тарифних механізмів основоположним принципом є принцип 

верховенства права, за умови реалізації якого буде задоволено загальний та публічний 

інтерес. Кожен елемент принципу верховенства права має бути реалізований при 

застосуванні тарифних механізмів. Центральне місце має бути відведено дотриманню 

прав людини. Розглянемо через призму задоволення публічного інтересу та 

забезпечення його балансу з приватними інтересами. 
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Учасниками відносин, які виникають при застосуванні тарифних механізмів, є 

передусім держава (територіальні громади), в особі створених органів та інших 

уповноважених суб’єктів, надавачі відповідних послуг та їх споживачі. І хоча, на 

перший погляд, складається враження, що відносини є тристоронніми, однак органи 

держави чи місцевого самоврядування вступають у них як «арбітри», покликані 

забезпечити баланс інтересів сторін та захистити при цьому найбільш вразливого 

учасника та державу (територіальну громаду) як господарюючого суб’єкта, що діє в 

особі відповідних державних (комунальних) організацій і може виступати споживачем 

послуг, вартість яких визначається тарифом. Тому важливої ваги відіграють методики 

обчислення тарифів, процедура встановлення, форма та правила яких мають 

відповідати принципу верховенства права, так само як і встановлені відповідно до них 

окремими правовими актами тарифи.  

Постачальниками (надавачами) послуг, на які встановлено тарифи є суб’єкти 

господарювання, які, в більшості випадків, провадять свою діяльність на ринках, що 

перебувають у стані природної монополії, або на суміжних ринках. Оскільки 

зазначений учасник відносин реалізує свою діяльність з метою отримання прибутку, 

тому будь-які свої дії спрямовує на задоволення свого приватного інтересу. Іншою 

стороною відносин виступає споживач відповідних послуг, який також начебто 

реалізує свій приватний інтерес.  

Але виникає певна особливість, яка стосується, по-перше, специфіки наданих 

послуг, по-друге, відсутності вибору у споживача між постачальниками (відсутність 

конкуренції), по-третє, регулярний характер споживання зазначених послуг, і, нарешті, 

зацікавленість постачальника послуг в отриманні прибутку. І от на цьому етапі у ці 

відносини втручається держава (або ж органи місцевого самоврядування). Набуття 

статусу учасника відносин, з одного боку, задовольняє державний інтерес (держава 

реалізує принцип верховенства права, у тому числі шляхом запровадження засобів, 

форм, методів захисту прав споживачів, державного регулювання відносин 

(встановлення тарифів, розроблення методик їх обчислення, ліцензування діяльності 

суб’єктів господарювання, закріплення форм та методів впливу на постачальників 

послуг тощо)), а з іншого – публічний суспільний інтерес, за якого споживачів варто 
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розглядати як відповідну соціальну групу осіб, які в процесі синтезу власних приватних 

інтересів, маючи аналогічні побутові потреби, формують спільний публічний інтерес. 

Заслуговує на увагу Роз'яснення Антимонопольного комітету України «Про 

застосування законодавства у сфері державної допомоги» від 20.03.2018 р. № 4-рр/дд, 

яким розтлумачено сутність поняття «послуги, що становлять загальний економічний 

інтерес» та зазначено його складові. А, отже, «до послуг, що становлять загальний 

економічний інтерес, можуть бути віднесені послуги, які відповідають таким умовам: 

пов’язані із задоволенням особливо важливих загальних потреб громадян; не можуть 

надаватися на комерційній основі без державної підтримки» [142]. Також у 

зазначеному Роз'ясненні наголошується, що в жодному нормативно-правовому акті на 

рівні Європейського Союзу не закріплено чіткий перелік послуг, які становлять 

загальний економічний інтерес, однак у Рамковому Керівництві для послуг загального 

інтересу у Європі від 20.12.2011 р. перелічені приклади «сфер, у яких можуть бути 

визначені послуги, що мають загальний економічний інтерес, зокрема, це: поштові 

послуги; громадський транспорт; енергетичний сектор; електронні комунікації; 

будівництво інфраструктури, пов’язаної з наданням суспільних послуг; послуги з 

управління відходами; охорона здоров'я тощо» [142]. 

Цікавим є той факт, що українським законодавством закріплено поняття 

«природна монополія», однак у законодавстві Європейського Союзу зазначений термін 

відсутній, натомість широко вживається «законна монополія». Зазначені категорії не є 

тотожними. Відповідно до Закону України «Про природні монополії» від 20.04.2000 р. 

№ 1682-ІІІ «природна монополія – стан товарного ринку, при якому задоволення 

попиту на цьому ринку є більш ефективним за умови відсутності конкуренції внаслідок 

технологічних особливостей виробництва (у зв'язку з істотним зменшенням витрат 

виробництва на одиницю товару в міру збільшення обсягів виробництва), а товари 

(послуги), що виробляються суб'єктами природних монополій, не можуть бути замінені 

у споживанні іншими товарами (послугами), у зв'язку з чим попит на цьому товарному 

ринку менше залежить від зміни цін на ці товари (послуги), ніж попит на інші товари 

(послуги)» [192]. Отже, основною підставою запровадження регульованих тарифів є 

перебування надавачів відповідних послуг в стані природної монополії. 
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Оскільки держава та територіальні громади при застосуванні тарифних 

механізмів відіграють ключову роль (хоча в Україні природна монополія не є такого 

жорсткого правового статусу, як законна монополія), а постачальники (надавачі) 

послуг провадять свою діяльність у межах та у спосіб, передбачені законодавством, 

однак через відсутність конкуренції можуть зловживати (на сучасному етапі в Україні, 

на жаль, досить часто зловживають) монопольним (привілейованим) становищем, тому 

інтереси окремого споживача, по-перше, мають бути вище (пріоритетнішими), за 

інтереси органів держави (органів місцевого самоврядування) чи суб’єктів 

господарювання, а по-друге, усі споживачі конкретних послуг мають визнаватися як 

окремий суб’єкт правовідносин, який має власний узагальнений, синтезований 

публічний інтерес. 

А, отже, під публічним інтересом при застосуванні тарифних механізмів слід 

розуміти узагальнений, визнаний державою (територіальною громадою) шляхом 

правового закріплення (встановлення тарифів, порядку ліцензування діяльності 

суб’єктів господарювання, затвердження правил, методик розрахунків, порядків 

провадження окремих видів діяльності тощо) спільний інтерес передусім споживачів 

відповідних послуг (у сфері енергетики, комунальних, медичних, транспортних послуг, 

зв’язку тощо), який спрямований на задоволення побутових, соціальних потреб чи 

потреб в галузі охорони здоров'я, що є загальними, необхідними та особливо 

важливими для кожної людини, та який потребує захисту з боку органів держави чи 

місцевого самоврядування. 
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1.3. Предмет фінансово-правового регулювання у сфері застосування 

тарифних механізмів 

При реалізації суспільних відносин, які підлягають фінансово-правовому 

регулюванню, важливо враховувати те, що в Україні після здобуття незалежності 

набуває актуальності принцип пріоритетності прав та інтересів людини як найвищої 

соціальної цінності, згідно з яким саме людина має стати центральним об'єктом 

правового регулювання, а «її природні потреби у власному соціальному утвердженні, 

матеріальному і фінансовому достатку є основною складовою предмета науки 

фінансового права» [229, c. 550-551]. 

Фінансове право є багатогранною, багатоаспектною галуззю права, предметом 

регулювання якої є досить широке коло суспільних відносин. Оскільки суспільні 

відносини як комплексне явище є досить динамічним утворенням, перебувають у 

постійному русі (виникають нові, а більш ранні розвиваються та трансформуються), 

актуальність одних зменшується, у той час як інші набувають вагомого значення, 

стають пріоритетними, до того ж людиноцентристська концепція розвитку суспільних 

відносин у демократичних, правових державах займає панівне становище, тому чітко 

окреслити межі предмета фінансово-правового регулювання є досить складним та 

проблемним питанням. Деякі науковці дотримуються консервативних поглядів та 

вважають, що існує конкретне коло питань, щодо яких здійснюється фінансово-правове 

регулювання, та які не потребують розширення. Інші ж звертають увагу на необхідність 

розширювати предмет фінансового права, однак відумерлі суспільні відносини 

виносити за межі дослідження наукою фінансового права. 

На думку Воронової Л.К., «предметом регулювання нормами фінансового права 

є суспільні відносини, які виникають у процесі здійснення фінансової діяльності 

(державної й органів місцевого самоврядування) для забезпечення її безперебійного 

функціонування в кожний період її розвитку» [31, c. 15]. Деякі науковці більш 

деталізують вищезазначене поняття предмета фінансового права та виокремлюють 

«наступні риси відносин, що складають предмет фінансового права: а) складаються у 

сфері публічної фінансової діяльності; б) реалізуються в процесі руху (формування, 

розподілу й використання) грошових фондів публічного характеру; в) об'єктом 
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відносин є грошові фонди держави і територіальних громад; г) припускають виключну 

роль держави в цих відносинах» [89, c. 27]. 

Заслуговує на увагу позиція Очкуренка С.В., який зазначає, що «до предмету 

фінансового права належать відносини щодо мобілізації, розподілу та використання 

державних та інших публічних фондів коштів, які є відносними та в більшості випадків 

базуються на реалізації державою та іншими публічно-правовими утвореннями 

цивільних речових прав на кошти» [111, c. 111]. Однак найбільш влучним є визначення, 

надане Нечай А.А., яка зазначає, що «предметом фінансового права є суспільні 

відносини, які пов'язані із задоволенням усіх видів публічного інтересу і виникають у 

процесі утворення, управління, розподілу (перерозподілу) та використання публічних 

фондів коштів, а також здійснення контролю за цим процесом» [103, c. 97]. 

Зокрема, Дмитренко Е.С. зазначає, що «фінансове право регулює суспільні 

відносини, які виникають у процесі фінансової діяльності держави та органів місцевого 

самоврядування,тобто відносини з планомірного утворення, розподілу та використання 

централізованих і децентралізованих фондів коштів державою, органами місцевого 

самоврядування для реалізації їх завдань і функцій» [54, c. 86].  

У продовження зазначеної позиції, додатково відмітимо, що вчені-фінансисти 

під предметом фінансового права розуміють «не всі фінанси, а лише фінанси «всіх 

видів примусових союзів» або «публічні фінанси», залишаючи поза предметом 

фінансового права приватні фінансові відносини - фінанси приватних власників» [98, c. 

73]. Отже, суспільні відносини, що виникають в ході діяльності владних суб’єктів із 

застосування тарифів при мобілізації коштів до бюджетів та інших публічних фондів 

коштів, розподілу їх та використання на підставі встановлених тарифів вартості послуг 

(робіт, товарів), надання (здійснення, виробництво) яких зумовлює витрати бюджету, 

ми відносимо до фінансово-правових відносин, а діяльність у вказаній сфері – до 

публічної фінансової діяльності.  

Академік Воронова Л.К. підкреслювала, що до фінансово-правових відносин 

належать також відносини «навколофінансові» (негрошові), до яких відносить, зокрема 

«врегульовані законодавством про запобігання легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, відносини банківського рахунку, відносини у сфері 
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банківського регулювання та нагляду, грошового обміну, а також інші 

навколофінансові відносини, без яких фінанси як такі не просто не мають закінченого 

вигляду, а й не можуть існувати» [33, c. 32], при цьому вона зазначала, що різницю між 

навколофінансовими відносинами, які регулюються фінансовим правом, та 

«відносинами, що перебувають на межі фінансового права та інших галузей <…> 

необхідно проводити виходячи із тих класичних критеріїв, які визначення теорією 

права для відмежування галузей права однієї від іншої» [33, c. 32]. Загальновизнаним є 

також те, що до предмету фінансово-правового регулювання належить коло суспільних 

відносин із здійснення такого напряму (завдання) публічної фінансової діяльності, як 

публічний фінансовий контроль, що реалізується органами держави та місцевого 

самоврядування, а також іншими, уповноваженими ними суб’єктами, яким делеговано 

відповідні повноваження. Так, Воронова Л.К. залежно від функцій фінансової 

діяльності до груп фінансово-правових відносин включала «фінансові контрольні 

відносини» [33, c. 29]. Відзначаючи майновий характер як основну особливість 

фінансових правовідносин Крохіна Ю.О. як до таких, що регулюються фінансовим 

правом, відносить і «відносини зі здійснення фінансового контролю та притягнення до 

відповідальності за вчинення фінансового правопорушення» [88, c. 43]. Проте 

вважаємо, що фінансово-правове регулювання здійснюється виключно щодо відносин 

з притягнення до фінансово-правової відповідальності, і не поширюється на суспільні 

відносини із застосування інших видів юридичної відповідальності. 

 Відносини в сфері, зокрема бюджетного контролю та притягнення до бюджетної 

відповідальності, Якимчук Н.Я. відносить до предмету бюджетного права, як складової 

фінансового права [236, c. 61]. Щодо зазначеного Савченко Л.А. зазначає, що інститут 

фінансового контролю розвивається та змінюється разом із змінами у фінансовій 

системі та сфері публічних фінансів. Набуваючи публічного характеру фінансовий 

контроль фактично виходить за межі фінансового права [215, с. 42-43]. Так, більшість 

вчених зазначає, що фінансовий контроль за природою є окремим напрямом контролю 

за фінансово-господарською діяльністю суб’єктів господарювання, а тому контрольна 

діяльність може бути як приватною (такою, що здійснюються власниками, інвесторами, 

акціонерами тощо), так і публічною (такою, що здійснюється органами держави, 
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місцевого самоврядування, уповноваженими ними суб’єктами, відповідно до 

встановлених повноважень). Публічний фінансовий контроль в сфері функціонування 

фінансової системи може бути спрямований як на забезпечення стабільності, безпеки 

функціонування фінансової системи в цілому, так і на окремі її ланки. Проте слід 

відмежовувати публічний контроль в сфері державної служби від власне публічного 

фінансового контролю. Саме контроль в сфері застосування тарифних механізмів у 

сфері функціонування публічних фондів коштів можна віднести до публічного 

фінансового контролю, що є предметом дослідження третього розділу даної роботи. 

Відповідно до фінансово-правових слід відносини і правовідносини з притягнення до 

фінансової відповідності за правопорушення, що вчиняються при застосуванні 

тарифних механізмів у сфері функціонування публічних фондів коштів.  

Як вбачається із вищезазначеного, не всі відносини, які мають майновий 

характер, ми можемо вважати фінансово-правовими. Дослідники загальнотеоретичної 

юридичної науки правовідносини розглядають як «суспільні відносини, які є 

юридичним виразом фактичних суспільних відносин, де одна сторона на основі 

правових норм вимагає від іншої сторони виконання певних дій або утримання від них, 

а інша сторона повинна виконати ці вимоги, що охороняються державою» [230, c. 335]. 

Структурними елементами будь-яких правовідносин, у тому числі й фінансових, 

визнаються суб’єкт, об’єкт правовідносин та їх юридичний зміст (тобто сукупність прав 

та обов’язків).  

Будь-яким правовідносинам притаманні загальні риси, однак розподіл за 

галузевим принципом відбувається в залежності від особливостей, які визначаються на 

підставі предмета і методу конкретної галузі. Так, «до специфічних ознак фінансових 

правовідносин наковці відносять наступні: вони є юридичною формою вираження та 

закріплення фінансових відносин, які, у свою чергу, є формою відповідних 

економічних відносин; причиною виникнення, зміни і припинення фінансових 

правовідносин є публічна фінансова діяльність; мають майновий (грошовий) характер; 

однією зі сторін фінансових правовідносин завжди виступає держава в особі 

уповноваженого державного органу (органу місцевого самоврядування); виникають, 

змінюються і припиняються завжди на підставі закону (фінансово-правового акта), а не 
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за волевиявленням сторін» [89, c. 71-72]. 

Отже, ключовими категоріями при реалізації фінансових правовідносин є 

економічна природа основної їх групи – правовідносин владно-майнового характеру, 

які обумовлюють існування другої їх групи – відносин організаційно-процесуального 

характеру. Вони відбуваються під час публічної фінансової діяльності, виникають, 

змінюються та припиняються на підставі закону (фінансово-правового акту), їх метою 

є задоволення публічного інтересу. 

У науці фінансового права під фінансовими правовідносинами розуміють 

«урегульовані нормами фінансового права економічні відносини, що виникають, 

змінюються і припиняються в процесі мобілізації, розподілу і використання коштів 

централізованих і децентралізованих публічних фондів, і мають державно-владний і 

майновий характер» [89, c. 73] та які спрямовані на задоволення усіх видів публічного 

інтересу. Однак, у вказаному визначенні не охоплено таку групу фінансових 

правовідносин як немайнові, проте пов’язані з владно-майновими відносини в сфері 

публічних фінансів. Фінансові правовідносини більш влучно визначають також як 

«урегульовані нормами фінансового права суспільні відносини, які виникають в 

процесі формування, розподілу і використання публічних фондів коштів, мають 

державно-владний та майновий характер» [33, c. 53].  

Для фактичного виникнення фінансових правовідносин важливим є саме 

наявність усіх структурних елементів, а саме: суб’єктів (тобто тих осіб, які вступають у 

відносини, реалізують свої права чи виконують обов’язки), об’єкта (тобто предмета 

матеріального світу, на отримання якого спрямовуються дії суб’єктів), а також 

юридичних фактів (ті життєві обставини, які є відправною точкою для зародження 

фінансових правовідносин на практиці).  

При проведенні нашого дослідження вагомим є той факт, що не всі суспільні 

відносини, у які вступають їх учасники при застосуванні тарифних механізмів, є 

фінансово-правовими. Саме тому вважаємо за доцільне виокремити той блок, який 

підлягає фінансово-правовому регулюванню та є предметом нашого дослідження. 

Найбільш тісно предмет фінансового права перетинається з предметом 

дослідження адміністративного, цивільного та господарського права.  
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В основі розмежування правовідносин, які підлягають фінансово-правовому чи 

адміністративно-правовому регулюванню, як і будь-яких інших галузевих 

правовідносин, перебуває предмет та метод. Так, на думку одних науковців, 

«розмежування фінансових та адміністративних правовідносин має здійснюватися за 

критерієм владно-майнового характеру: у той час як адміністративні правовідносини є 

владними, то фінансові – владно-майновими» [34, c. 55]. На противагу попередній 

позиції Очкуренко С.В. зазначає, що «якщо розглядати загальні риси фінансового та 

адміністративного права, то ця особливість (владно-майновий характер фінансових 

правовідносин. – Ю. Ж.) є вірною, але її не завжди можна використовувати для 

галузевої кваліфікації конкретних правовідносин. Адміністративні правовідносини 

нерідко мають не тільки владний, а й майновий характер» [109, c. 194]. Зазначена 

позиція науковця є слушною, однак майновий характер адміністративних 

правовідносин більшою мірою є фактичним закріпленням у нормах права повноважень 

відповідного органу державної влади чи місцевого самоврядування, однак реалізація 

таких повноважень шляхом здійснення публічної фінансової діяльності провадиться в 

межах фінансових правовідносин. 

Також Очкуренко С.В. зазначає, що на відміну від адміністративного права 

фінансове право регулює майнові відносини, які мають одночасно ознаки не лише 

владного, але і грошового характеру. На думку дослідника, «фінансове право 

відрізняється від адміністративного іншою функціональною спрямованістю та різними 

цілями правового регулювання. Однак для визначення галузевої належності 

конкретних фінансових відносин і їх відмежування від відносин адміністративних 

необхідно використовувати комплексний підхід, тобто враховувати всю сукупність 

характеристик по відношенню до конкретних правовідносин» [109, c. 230-231]. 

Щодо комплексності підходу підтримуємо позицію дослідника, оскільки, по-

перше, будь-які правовідносини (у т. ч. фінансові та адміністративні) є досить 

динамічним правовим утворенням, яке перебуває у постійному русі, розвивається та 

набуває якісно нових форм, по-друге, у зв’язку з досягненнями науково-технічного 

прогресу та трансформацією потреб та інтересів конкретних людей, а також 

суспільства в цілому змінюються і суспільні відносини, які потребують подальшого 
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правового регулювання. А, отже, у результаті такого розвитку та зростання значущості 

одних інтересів і втрата актуальності чи масового характеру інших інтересів постійного 

впливу, зміни, доповнення потребує і предмет правового дослідження тієї чи іншої 

галузі права. Найскладнішим є те, що предмет дослідження науки фінансового права 

має паралельно звужуватися чи розширюватися за рахунок тих суспільних відносин, 

які є діючими, актуальними у цей період часу. Лише за такої умови правотворча 

діяльність буде базуватися на ґрунтовних наукових дослідженнях, якість юридичної 

техніки буде значно вищою, а правозастосування також буде кращим та в межах 

правового поля.  

Підсумовуючи критерії розмежування фінансових та адміністративних 

правовідносин важливо обов’язково відзначити владно-майновий характер цих 

відносин, який є базовим, а також комплексний підхід при віднесенні правовідносин до 

фінансових чи адміністративних, акцентуючи увагу на особливостях конкретного виду 

правовідносин (наприклад, для фінансових правовідносин такими є майновий та 

пов’язаний з ним немайновий характер, обов’язкова участь у них органів держави чи 

місцевого самоврядування або уповноважених ними суб’єктів, діяльність яких 

спрямована на задоволення публічного інтересу, та реалізується як публічна фінансова 

діяльність тощо). 

Вважаємо за доцільне провести розмежування адміністративно-правових та 

фінансових правовідносин, що виникають при застосуванні тарифних механізмів. 

Також актуальним є те, що ще дві галузі права опосередковано здійснюють правове 

регулювання суспільних відносин, що відбуваються при застосуванні тарифних 

механізмів (ціноутворення), – цивільне та господарське право.  

Що стосується цивільно-правових відносин, то варто відзначити, що як і 

фінансово-правові, вони мають майновий характер, однак тоді як фінансовим 

правовідносинам характерним є: 1) наявність як сторони владного суб’єкта (органу 

державної влади чи місцевого самоврядування, уповноваженого ними суб’єкта); 

2) суб’єкти вступають у відносини, які передбачені нормами законодавства, якими 

регламентовано права та обов’язки кожної сторони, проте відсутня рівність сторін; 

3) набуття статусу учасника відносин відбувається без волевиявлення з боку учасника, 
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а за прямою вказівкою норми права. В той же час цивільні правовідносини мають 

ознаку диспозитивності, рівності сторін, їм властиво вільне волевиявлення кожної зі 

сторін, і хоча однією із сторін може бути орган державної влади чи місцевого 

самоврядування, але право вибору контрагента, обговорення істотних умов правочину 

свідчить про відсутність владно-майнового (фінансово-правового, імперативного) 

характеру відносин, та засвідчує факт вступу держави/органу місцевого 

самоврядування у цивільно-правові відносини не як владного суб’єкта, а як 

господарюючого суб’єкта, що діє в статусі юридичної особи публічного права. 

Відповідно до положень Господарського кодексу України (далі – ГК України) від 

16.01.2003 р. № 439-IV «предметом регулювання цього Кодексу є господарські 

відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності 

між суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками 

відносин у сфері господарювання [40] (ст. 1). Предметом господарсько-правового 

регулювання та господарських правовідносин є господарська діяльність» [18, c. 34]. У 

свою чергу, під господарською діяльністю у цьому Кодексі розуміється «діяльність 

суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на 

виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного 

характеру, що мають цінову визначеність» [40] (ч.1 ст. 3 ГК України). Крім того, ГК 

України визначено ті відносини, які є предметом регулювання, а саме: «фінансові 

відносини за участі суб'єктів господарювання, що виникають у процесі формування та 

контролю виконання бюджетів усіх рівнів» [40] (абз. 4 ч. 1 ст. 4 ГК України). 

Отже, підсумовуючи зазначене вище, маємо можливість розмежувати 

особливості фінансових та господарських правовідносин. За об’єктом: об’єктом 

фінансових правовідносин є публічні фонди коштів, тоді як господарських – 

господарська діяльність; господарські правовідносини пов’язані із процесом 

суспільного виробництва (виготовлення товарів, виконання робіт, надання послуг), тоді 

як фінансові спрямовуються на мобілізацію, розподіл та використання фінансових 

ресурсів публічних фондів коштів. Залежно від мети, на досягнення якої спрямовані 

зазначені відносини: господарські – у більшості випадків з метою отримання прибутку 

або ж із метою створення та підтримання необхідних матеріально-технічних умов 
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функціонування не господарюючих суб’єктів; фінансові правовідносини реалізуються 

з метою задоволення усіх видів публічного інтересу. За суб’єктним складом 

правовідносин важливо зазначити, що в господарських правовідносинах учасниками є 

суб’єкти господарювання, споживачі, органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, наділені господарською компетенцією, а також громадяни, 

громадські та інші організації, які виступають засновниками суб’єктів господарювання 

чи здійснюють щодо них організаційно-господарські повноваження на відносин 

власності [40] (тобто відносини можуть відбуватися лише між господарюючими 

суб’єктами щодо провадження господарської діяльності або ж за участі фізичних осіб, 

однак за умови, що це є внутрішньогосподарські відносини (наприклад, щодо 

управління відповідним суб’єктом господарювання)), тоді як фінансовим характерна 

обов’язкова участь держави в особі уповноваженого органу чи органу місцевого 

самоврядування. За критерієм обов’язковості нормативного закріплення необхідності 

вступу у відносини: у господарських правовідносинах сторони вступають за 

домовленістю та волевиявленням, тобто добровільно, тоді як фінансовим 

правовідносинам характерна обов’язкова нормативна визначеність та імперативність. 

Додатково варто зазначити, що у часовому вимірі господарські правовідносини у 

більшості випадків відбуваються раніше фінансових правовідносин (як приклад, варто 

зазначити, що спочатку суб’єкти господарювання вступають у господарські 

правовідносини з метою реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг, а лише 

потім за результатами провадження своєї господарської діяльності вступають у 

фінансові правовідносини щодо сплати податків (як наслідок, результат господарських 

правовідносин), які обчислюються на підставі вартості товарів, робіт, послуг, 

отриманого прибутку, доходу тощо). 

Суспільні відносини, що відбуваються між їх учасниками, при застосуванні 

тарифних механізмів (в сфері енергетики, комунальних чи медичних послуг), що 

спричиняють здійснення відповідних видатків публічних фондів коштів, є 

комплексними та їх неможливо віднести до конкретної галузі права, вони охоплюють 

фінансово-правовий, цивільно-правовий, господарсько-правовий та адміністративно-

правовий аспекти. Тому вважаємо за необхідне виокремити частину тих відносин, які 
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підпадають під фінансово-правове регулювання. 

Зазначимо, що визначають фінансові правовідносини як «урегульовані нормами 

фінансового права суспільні відносини, які виникають у процесі формування, 

розподілу і використання публічних фондів коштів, мають державно-владний та 

майновий характер» [33, c. 53]. 

Будь-які правовідносини, у т. ч. і фінансові, характеризуються наявністю 

відповідних елементів, а за відсутності одного з них взагалі втрачають своє існування. 

Фінансові правовідносини складаються з наступних елементів: суб’єкти, об’єкт, зміст 

правовідносин та юридичні факти. 

Суб’єктом фінансових правовідносин є «індивідуально визначений суб’єкт 

фінансового права, який реалізував свою правосуб’єктність у частині набуття ним 

фінансових прав та юридичних обов’язків у конкретних правовідносинах» [33, c. 57]. 

Так, Дмитрик О.О. вважає, що «об’єктом фінансових правовідносин потрібно 

визнавати централізовані і децентралізовані фонди коштів, а предметом – фінансові 

ресурси (кошти). Крім того, об’єкт фінансових правовідносин завжди пов’язаний з 

інтересом уповноваженої сторони (держави), а кошти можуть надходити у відповідні 

фонди у формі різних платежів – трансфертів, податків, кредитів тощо» [56, c. 42]. 

Погоджуємося з думкою науковця, однак вважаємо за доцільне більш детально 

акцентувати увагу на важливості мети, для реалізації якої створюються та 

функціонують публічні фонди коштів, а саме: задоволення публічного інтересу. 

У науці фінансового права розрізняють юридичний та матеріальний (фактичний) 

зміст фінансових правовідносин. «Юридичний зміст правовідносин складають 

суб’єктивні права та юридичні обов’язки, визначені фінансово-правовими нормами. 

Матеріальний зміст – це фактичні дії учасників конкретних правовідносин, у процесі 

яких реалізуються юридичні права та обов’язки» [33, c. 54]. Таким чином, вбачається, 

що фінансові правовідносини мають дві форми вираження: 1) юридична – це закріплені 

права та обов’язки учасників правовідносин; 2) практична реалізація цих прав та 

обов’язків. 

Додатково виокремлюють юридичні факти. Зокрема, Макух О.В. зазначає: 

«Юридичні факти у фінансово-правовому регулюванні – це реальні життєві обставини, 



67 
 

що визначені фінансово-правовою нормою, і з якими пов’язане настання відповідних 

юридичних наслідків. Вони мають такі характеристики: нормативність, закріплення у 

фінансово-правових нормах; здатність обумовлювати правові наслідки, конкретність, 

інформативність» [91, c. 241]. Вибудовуючи логічний ланцюг реалізації правовідносин, 

варто визначити їх послідовну трансформацію, а саме: 1) закріплення в положеннях 

нормативно-правових актів прав та обов’язків учасників правовідносин; 2) дії 

учасників, спрямовані на практичну реалізацію своїх прав та обов’язків; 3) наявність 

відповідних юридичних фактів; 4) настання юридичних наслідків як результату 

реалізації прав та обов’язків учасників правовідносин. 

Враховуючи вищезазначене, коло суспільних відносин із застосування тарифних 

механізмів у сфері функціонування публічних фондів коштів ми розмежовуємо на 

грошові (фінансові) та навколофінансові, які лише пов’язані з першими, проте також 

підпадають під імперативний метод правового регулювання та безпосередньо 

обумовлені, або обумовлюють перші – суспільні відносини в сфері фінансового 

контролю за встановленням органами публічного адміністрування тарифів, у сфері 

застосування тарифних механізмів при функціонуванні публічних фондів коштів 

(мобілізації, розподілу та використання їх коштів), а також фінансової відповідності за 

правопорушення, що вчиняються при застосуванні тарифних механізмів. 

Таким чином, тариф як правова категорія при його застосуванні з метою 

регулювання публічних фінансів та пов’язаних з ними суспільних відносин, набуває 

характеру інструменту фінансово-правового регулювання. По-перше, дана категорія 

лежить в основі розрахунку оплати праці в бюджетній сфері, граничного обсягу 

окремих видів видатків бюджетів, зокрема пов’язаних з визначенням розміру витрат 

суб’єктів надавачів послуг, щодо яких нараховуються субсидії за рахунок коштів 

бюджетів, грошові компенсації, списання заборгованості перед бюджетом, тощо. По-

друге, використовується при здійсненні публічної фінансової діяльності з мобілізації 

коштів до публічних фондів, зокрема в формі встановлення митного тарифу, об’єктів 

та ставок акцизного податку, державного мита, консульського збору, судового збору 

тощо, і, нарешті, найбільш широкою сферою застосування є затвердження ставок 

тарифів на надання суспільно необхідних послуг (електрична енергія, природний газ, 
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комунальні послуги, зв'язок, транспортні перевезення). Предметом дослідження нашої 

роботи є саме третій блок застосування тарифів, оскільки їхнє встановлення 

спрямоване на задоволення, в першу чергу, суспільного публічного інтересу, надання 

можливості реалізувати потреби конкретної особи (і хоча ці потреби і виникають 

індивідуально, однак є повторюваними та такими, реалізація яких важлива для значної 

кількості осіб), а також шляхом здійснення державного регулювання (а в окремих 

випадках – публічного регулювання органами місцевого самоврядування) задоволення 

державного та місцевого інтересів. 

Таким чином, суспільним відносинам в сфері застосування тарифних механізмів, 

що регулюються нормами фінансового права, властиві наступні ознаки: мають 

характер фінансово-правовий (публічних фінансів та пов’язиних з ними відносин), як 

такі, що виникають, змінюються та припиняються під час публічного встановлення 

тарифів, що застосовуються в сфері публічних фінансів, реалізації державою 

(територіальними громадами) в особі спеціально уповноважених на те органів 

реалізації державної політики щодо публічного регулювання вартості надання 

суспільно важливих послуг, необхідних для задоволення побутових потреб споживачів 

(шляхом закріплення форм, методів та структурних елементів, за допомогою яких і 

розраховується розмір тарифу); застосування тарифів при мобілізації, розподілі та 

використання публічних фондів коштів (фондів коштів, що мають публічний характер) 

на підставі встановлених тарифів, а також тих, які сформовані у процесі реалізації 

публічної тарифної політики державними регуляторами (кошти, сплачені як внески на 

регулювання); фінансового контролю та фінансово-правової відповідальності у 

вказаній сфері. 

Отже, основними елементами, за наявності яких суспільні відносини в сфері 

застосування тарифних механізмів ми можемо відносити до предмета правового 

регулювання фінансового права, є: 1) мета виникнення – задоволення усіх видів 

публічного інтересу; 2) сфера – публічні фінанси, суспільні відносини щодо мобілізації, 

розподілу та використання фінансових ресурсів публічних фондів коштів, а також 

пов’язані з ними – організаційні відносини, фінансово-контрольні, а також з 

притягнення до фінансової відповідальності; 3) відбуваються у сфері публічної 
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фінансової діяльності. 

Оскільки кошти публічних фондів надходять до цих фондів періодично, а 

фінансові правовідносини розвиваються циклічно та пов’язані з процесами мобілізації, 

розподілу та використання коштів публічних фондів, то залежно від стадій 

функціонування публічних фондів коштів та охоронної публічної фінансової діяльності 

виокремимо наступні їх групи: 

1) фінансові правовідносини, що виникають в сфері мобілізації коштів до 

публічних фондів із застосуванням тарифного методу, зокрема до Державного бюджету 

України: 1.1) податкові правовідносини: А) щодо справляння мита відповідно до 

митного тарифу, що є класичним взірцем фіскального тарифного механізму; Б) щодо 

справляння акцизного податку, оскільки при встановленні ставок акцизного податку 

застосувується тарифний метод, а при їх нарахуванні і сплаті обирається належна 

товарна позиція і ставка податку; В) правовідносини зі справляння рентної плати, яка 

віднесена до числа податкових платежів, і ставки якої згруповані залежно від виду 

корисних копалин (іншого ресурсу, зокрема радіочастотного зв’язку), користування, 

транспортування або споживання яких оподатковується; 1.2) правовідносини з 

мобілізації неподаткових доходів до публічних фондів коштів: А) квазіподаткових 

платежів, при мобілізації яких застосовується тарифний метод: судовий збір; державне 

мито; консульський збір; адміністративний збір; Б) неподаткові доходи, що 

мобілізуються в рамках застосування тарифного механізму, а саме внески на 

регулювання, що є джерелом формування спеціального фонду Державного бюджету 

України та джерелом фінансування видатків спеціального фонду Державного бюджету 

України; 

2) правовідносини в сфері здійснення видатків публічних фондів коштів із 

застосуванням тарифних механізмів, що пов’язані з: а) використанням бюджетних 

коштів відповідно до тарифу на медичні послуги, включаючи ті, що пов’язані із 

видатками на надання медичних субсидій; б) використанням бюджетних коштів 

відповідно до тарифів в сфері енергетики та комунальних послуг, включаючи ті, що 

пов’язані із видатками на надання житлових субсидій; 

3) правовідносини зі здійснення фінансового контролю в сфері застосування 
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тарифних механізмів при здійсненні видатків бюджетів та мобілізації до публічних 

фондів коштів обов’язкових платежів, при встановленні яких законодавець 

застосовував тарифний метод; 

4) притягнення до фінансової відповідальності за порушення законодавства в 

сфері застосування тарифних механізмів при здійсненні видатків бюджетів та 

мобілізації до публічних фондів коштів обов’язкових платежів, при встановленні яких 

законодавець застосовував тарифний метод. 

Вказані правовідносини є предметом аналізу в другому розділі нашого 

дослідження, проте підсумовуючи зазначене вище, можемо підсумувати, що 

фінансово-правовий аспект суспільних відносин, що виникають при застосуванні 

тарифних механізмів, має велику кількість практичних проявів, які різняться залежно 

від сфери встановлення тарифів, суб’єктного складу, правової природи відносин, а 

також особливостей фінансування кожної галузі та стадії надання послуг. На підставі 

зазначеного вище вважаємо за доцільне провести більш детально аналіз застосування 

тарифних механізмів як відповідних фінансових правовідносин з урахування 

конкретних сфер застосування та визначити їх складові елементи. у наступних розділах 

дисертаційного дослідження. 
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Висновки до Розділу 1 

 

Проведений аналіз теоретичних засад фінансово-правового регулювання 

суспільних відносин в сфері застосування тарифних механізмів дає можливість зробити 

наступні висновки.  

1. Державне регулювання в сфері ціноутворення шляхом встановлення 

фіксованої вартості здійснюється на сьогодні переважно щодо окресленого 

законодавством переліку послуг. Традиційно термін «тариф» застосовується в таких 

сферах публічного регулювання як: оплата праці, оподаткування (митний тариф), 

енергетика (електрична енергія, природний газ, транспортування нафти та 

нафтопродуктів тощо), комунальні послуги, зв'язок та транспорт, проте тарифний 

метод активно застосовується при регулюванні як приватних, так і публічних 

суспільних відносин. 

Публічне регулювання цін на товари і послуги породжує передусім основні види 

суспільних відносин в сфері публічних фінансів: 1) здійснення прямих компенсаційних 

виплат одержувачам послуг (товарів) за рахунок коштів відповідного публічного фонду 

коштів; 2) компенсаційні виплати надавачам послуг (товарів), що здійснюються за 

рахунок фінансових ресурсів відповідного публічного фонду коштів; 3) здійснення 

оплати публічних послуг (оплати праці за рахунок коштів публічних фондів); 4) 

здійснення сплати обов’язкових платежів (податкових та квазіподаткових) при 

переміщенні товарів через митний кордон, при виробництві підакцизних товарів 

(продукції) чи спеціальному природокористуванні. 

Традиційно термін «тариф» застосовується в таких сферах публічного 

регулювання як: оплата праці, оподаткування (митний тариф), енергетика (електрична 

енергія, природній газ, транспортування нафти та нафтопродуктів тощо), комунальні 

послуги, зв'язок та транспорт. Аналіз нормативно закріплених визначень понять 

тарифів у вказаних сферах зазначимо наступне. 

З’ясовано, що при застосуванні тарифного регулювання оплати праці під 

тарифом розуміється своєрідна форма захисту державою інтересів працівника, 

закріплена на законодавчому рівні, шляхом урахування його кваліфікації, посади, 
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особистісних навиків тощо, які є обов'язковими для врахування при визначенні розміру 

заробітної плати (структура тарифу). 

Митний тариф є багатогранним правовим, економічним, матеріальним явищем, 

яке слід розглядати у декількох аспектах: 1) у юридичному (нормативно-правовий акт, 

у якому закріплюється детальна класифікація товарів, ставка та вид ст.); 2) в 

економічному (інструмент державного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності); 3) у матеріальному – спосіб розрахунку (формула); 4) у фінансово-

правовому – інструмент мобілізації коштів до публічного фонду. 

Дослідження змісту закріплених в законодавстві визначень понять «тариф» в 

різних сферах публічного регулювання з’ясовано, що під тарифом у сфері 

електроенергетики розуміється встановлений спеціально уповноваженим органом 

вартісний еквівалент здійснених витрат на виробництво, передачу, розподіл та 

постачання електричної енергії та доходу й інвестиційних вкладень господарюючих 

суб'єктів, які отримали ліцензію на провадження одного із зазначених видів діяльності. 

У газовій сфері особливістю є те, що, по-перше, більш широким поняттям 

вважається категорія «ціна», яка включає в себе як вартість самої корисної копалини, 

так і послуг, спрямованих на її транспортування та розподіл, а також гарантується 

постачальнику задоволення мети, з якою він провадить господарську діяльність - 

отримання прибутку (шляхом встановлення максимальної торгової націнки для 

постачальника); по-друге, тариф пов’язується з виконанням певних робіт, тоді як ціна 

встановлюється на природний газ як товар, вартість якого зростає і на вартість тих 

робіт, які здійснені задля забезпечення його подальшого споживання.  

Під тарифом на транспортування нафти, нафтопродуктів та інших речовин 

трубопровідним транспортом розуміють грошове відображення вартості послуги з 

транспортування одиниці вимірювання кількості товару (речовини). 

На підставі аналізу застосування терміну «тариф» при регулюванні сфери 

комунальних послуг з’ясовано наступне: а) щодо теплопостачання – категорії «ціна» і 

«тариф» застосовуються як тотожні, що є некоректним і недоліком законодавства, 

проте обумовленим злиттям в один продукт товару (теплової енергії) і послуги з її 

транспортування і постачання; б) щодо постачання гарячої води – тариф на постачання 
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гарячої води є похідним від тарифів на теплову енергію та централізоване 

водопостачання та прямо залежить від їх зміни й підлягає перегляду у разі 

підвищення/зниження вартості; в) щодо централізованого водопостачання та 

водовідведення – нормативне визначення сутності поняття "тариф" не різниться із 

загальноприйнятим визначенням та означає грошове вираження вартості наданої 

послуги. Крім того, здійснено аналіз розуміння сутності поняття «тариф» на послуги 

зв’язку та транспортні послуги. 

Для науки фінансового права актуальними є ті тарифи, які 

встановлюються/затверджуються органами публічної влади (спеціально 

уповноваженими на те органами державної влади чи органами місцевого 

самоврядування у межах їх компетенції) та встановлення яких спрямоване на 

задоволення публічного інтересу, а також пов’язане із здійсненням публічної 

фінансової діяльності. 

Встановлення тарифів в публічно-правовому порядку, у формі приписів 

нормативно-правових актів, розглядаємо як форму правового регулювання відносин, 

учасниками яких є переважно господарюючі суб’єкти. Державне регулювання порядку 

встановлення вищезазначених тарифів важливим є для досягнення публічного інтересу 

та забезпечення суспільних потреб.  

У випадку ж, коли з однієї сторони регульованих відносин виступає публічне 

утворення (розпорядник публічного фонду коштів), тобто є надавачем послуг 

(виконавцем робіт, виробником товару) або споживачем, може виникати необхідність 

досягнення балансу публічного фінансового інтересу та приватного інтересу суб’єкта 

господарювання. 

Дійшли висновку, що «тариф» як правовий феномен, який встановлюється з 

метою досягнення публічного інтересу, можна визначити як детальний розрахунок 

вартості відповідної послуги (товару, операції з переміщення товару), що враховує усі 

витрати, необхідні для надання відповідної послуги (виробництва товару, його 

переміщення), представлений у формі таблиці із відображенням усіх особливостей 

застосування (групи послуг (товарів), одиниці виміру зменшення, пільги, тощо), що 

включає відносні чи адвалерні ставки (сталі фіксовані суми або відсоткові ставки), та 
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який затверджений спеціально уповноваженим на те органом публічного 

адміністрування або розрахований та оприлюднений надавачем послуги відповідно до 

затвердженої методики розрахунку. 

Діяльність органів публічної влади (держави та місцевого самоврядування) із 

тарифоутворення (ціноутворення) лише в окремих випадках є публічною фінансовою 

діяльністю, зокрема, якщо вона пов’язана із оподаткуванням (встановленням митного 

тарифу, тарифів акцизного податку) чи встановленням тарифів інших обов’язкових 

платежів (державного мита, консульський збір, судовий збір тощо).  

Під тарифними коштами за спожиті послуги у сфері енергетики та комунальних 

послуг («тарифні кошти») слід розуміти сукупність коштів, які справляються 

споживачами та мобілізуються на поточних рахунках із спеціальним режимом 

використання суб’єктів – постачальників відповідних послуг, які є їх розпорядниками 

за цільовим призначенням відповідно до інвестиційної програми та структури 

відповідного тарифу, затвердженого Регулятором або розрахованого відповідно до 

встановленої методики з урахуванням витрат та прибутку суб’єктів, що не є 

монополістами. 

Вважаємо за доцільне, зважаючи на суспільну вагу і широке на законодавчому 

рівні поняття «тариф», закріпити його визначення передусім в наступних законах: «Про 

ринок електричної енергії», «Про ринок природного газу», «Про Національну комісію, 

що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг». 

Діяльність з реалізації публічного фінансового інтересу проявляється як публічна 

фінансова діяльність, яку визначають передусім як діяльність, пов’язану із 

функціонуванням публічних фондів коштів. В свою чергу тарифоутворення є формою 

правотворення, тобто формування норм права, якими в своїй діяльності керуються як 

суб’єкти публічного, так і приватного права. з огляду на те, що встановлення органами 

публічного адміністрування тарифів (ціни) переважно обумовлюють надходження 

коштів до публічних фондів коштів або витрачання коштів таких фондів, ми можемо 

припустити, що така діяльність належить до публічної фінансової діяльності. 

Визначальними ознаками суспільних відносин при застосуванні публічно-

врегульованих тарифів є: 1) фінансовий (та пов’язаний з ним) характер відносин у 
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сферах, що мають суспільну значущість і необхідні для задоволення соціальних потреб; 

2) грошова форма розрахунків за спожиті послуги (товари соціального призначення); 

3) об'єктом відносин є надання передусім послуги і лише у виключних випадках – 

товари; 4) послуги, на які встановлюються тарифи, мають загальний, суспільно 

важливий характер, спрямовані на задоволення соціальних потреб; 5) надання послуг 

здійснюється у більшості випадків суб'єктами господарювання, які діють у сферах 

природних монополій чи на суміжних ринках; 6) встановлення тарифів здійснюється 

шляхом публічного регулювання (спеціально уповноваженими органами державної 

влади або органами місцевого самоврядування у межах їх компетенції); 7) фонди 

коштів, які утворюються у результаті перерахування коштів за спожиті послуги (їх 

вартісний еквівалент), мають публічний характер та спрямовуються на задоволення 

суспільного інтересу; 8) публічний інтерес при застосуванні тарифів полягає в 

гарантуванні державою забезпечення гідних умов життя людини (преамбула 

Конституції України) та реалізації основного, закріпленої у ст. 42 Конституції України 

виду державного контролю – захисту прав споживачів (як найбільш вразливого 

учасника зазначених відносин), а також за додержанням публічного фінансового 

інтересу при витрачанні коштів фондів, що мають публічний характер.  

Слід зазначити, що тариф застосовується як інструмент правового регулювання 

в формі чітко закріплених переліків вартості послуг (цін на товари, розмірів 

обов’язкових платежів тощо), що може бути окремим правовим явищем, а може тариф 

бути елементом більш складної правової конструкції – тарифного механізму. В 

першому випадку законодавець просто застосовує тарифний метод (метод тарифікації, 

метод тарифування), наприклад при встановленні рентної плати, адміністративного 

збору. В іншому випадку, встановлення відповідного тарифу породжує необхідність 

створення пов’язаних з ним елементів окремого інституту суспільних відносин: 

зокрема спеціальний режим рахунків, на яких мобілізуються кошти від надання послуг, 

чи встановлення обов’язку щодо сплати обов’язкових платежів (внесків на 

регулювання) суб’єктами, що надають послуги, розмір яких підлягає публічному 

регулюванню, чи встановлення цільового призначення коштів, що сплачуються за 

надані послуги тощо. 
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Тарифним механізмом в сфері публічних фінансів є коло суспільних відносин, 

урегульованих нормами права, які виникають, змінюються та припиняються під час 

затвердження тарифів, що підлягають публічному регулюванню, під час процесу 

мобілізації коштів відповідно до встановлених тарифів, розподілу (перерозподілу) та 

використання фінансових ресурсів (тарифних коштів), мобілізованих до публічних 

фондів коштів чи фондів, що мають публічне значення, здійснення публічного 

фінансового контролю за їх цільовим та ефективним використанням, притягнення до 

фінансово-правової відповідальності, що спрямовані на задоволення публічного 

інтересу. 

2. На сьогодні відсутня єдина позиція науковців щодо критерію публічності при 

визначенні предмету правового регулювання фінансового права як галузі публічного 

права. Публічними передусім є суспільні відносини в сфері публічних фінансів, 

матеріальний об'єкт яких належить сторонам на праві державної, комунальної чи іншої 

форми власності, що спрямовуються на задоволення потреб суспільства чи держави 

(територіальних громад) та досягнення спільного публічного інтересу суб’єктів 

громадянського суспільства, а їх реалізація забезпечується методом владних приписів 

при їх державному регулюванні. 

Учасниками відносин, які виникають при застосуванні тарифних механізмів, є 

передусім держава (територіальні громаду), в особі створених органів та інших 

уповноважених суб’єктів, надавачі відповідних послуг та їх споживачі. І хоча, на 

перший погляд, складається враження, що відносини є тристоронніми, однак органи 

держави чи місцевого самоврядування вступають у них як «арбітри», покликані 

забезпечити баланс інтересів сторін та захистити при цьому найбільш вразливого 

учасника та державу (територіальну громаду) як господарюючого суб’єкта, що діє в 

особі відповідних державних (комунальних) організацій і може виступати споживачем 

послуг, вартість яких визначається тарифом. 

Основною підставою запровадження регульованих тарифів є перебування 

надавачів відповідних послуг в стані природньої монополії. Тому інтереси окремого 

споживача, по-перше, мають бути вище (пріоритетнішими) за інтереси органів держави 

(місцевого самоврядування) чи суб’єктів господарювання, а по-друге, усі споживачі 
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конкретних послуг мають визнаватися як окремий суб’єкт правовідносин, який має 

власний узагальнений, синтезований публічний інтерес.  

Під публічним інтересом при застосуванні тарифних механізмів слід розуміти 

узагальнений, визнаний державою (територіальною громадою) шляхом правового 

закріплення (встановлення тарифів, порядку ліцензування діяльності суб’єктів 

господарювання, затвердження правил, методик розрахунків, порядків провадження 

окремих видів діяльності тощо) спільний інтерес передусім споживачів відповідних 

послуг (у сфері енергетики, комунальних, медичних, транспортних послуг, зв’язку 

тощо), який спрямований на задоволення побутових, соціальних потреб чи потреб в 

галузі охорони здоров'я, що є загальними, необхідними та особливо важливими для 

кожної людини, та який потребує захисту з боку органів держави чи місцевого 

самоврядування. 

3. Коло суспільних відносин із застосування тарифних механізмів у сфері 

функціонування публічних фондів коштів ми розмежовуємо на грошові (фінансові) та 

навколофінансові, які лише пов’язані з першими, проте також підпадають під 

імперативний метод правового регулювання та безпосередньо обумовлені, або 

обумовлюють перші – суспільні відносини в сфері фінансового контролю за 

встановленням органами публічного адміністрування тарифів, в сфері застосування 

тарифних механізмів при функціонуванні публічних фондів коштів (мобілізації, 

розподілу та використання їх коштів), а також фінансової відповідності за 

правопорушення, що вчиняються при застосуванні тарифних механізмів. Таким чином, 

тариф як правова категорія при його застосуванні з метою регулювання публічних 

фінансів та пов’язаних з ними суспільних відносин, набуває характеру інструменту 

фінансово-правового регулювання.  

Суспільним відносинам в сфері застосування тарифних механізмів, що 

регулюються нормами фінансового права, властиві наступні ознаки: мають характер 

фінансово-правовий (публічних фінансів та пов’язаних з ними відносин), як такі, що 

виникають, змінюються та припиняються під час публічного встановлення тарифів, що 

застосовуються в сфері публічних фінансів, реалізації державою (територіальними 

громадами) в особі спеціально уповноважених на те органів реалізації державної 
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політики щодо публічного регулювання вартості надання суспільно важливих послуг, 

необхідних для задоволення побутових потреб споживачів (шляхом закріплення форм, 

методів та структурних елементів, за допомогою яких і розраховується розмір тарифу); 

застосування тарифів при мобілізації, розподілі та використання публічних фондів 

коштів (фондів коштів, що мають публічний характер) на підставі встановлених 

тарифів, а також тих, які сформовані у процесі реалізації публічної тарифної політики 

державними регуляторами (кошти, сплачені як внески на регулювання); фінансового 

контролю та фінансово-правової відповідальності у вказаній сфері. 

Залежно від стадій функціонування публічних фондів коштів та охоронної 

публічної фінансової діяльності можна виділити наступні групи фінансових 

правовідносин в сфері застосування тарифних механізмів: 1) фінансові 

правовідносини, що виникають в сфері мобілізації коштів до публічних фондів із 

застосуванням тарифного методу, зокрема до Державного бюджету України: 1.1) 

податкові правовідносини; 1.2) правовідносини з мобілізації неподаткових доходів до 

публічних фондів коштів; 2) правовідносини в сфері здійснення видатків публічних 

фондів коштів із застосуванням тарифних механізмів, що пов’язані з: а) використанням 

бюджетних коштів відповідно до тарифу на медичні послуги, включаючи ті, що 

пов’язані із видатками на надання медичних субсидій; б) використанням бюджетних 

коштів відповідно до тарифів в сфері енергетики та комунальних послуг, включаючи ті, 

що пов’язані із видатками на надання житлових субсидій; 3) правовідносини зі 

здійснення фінансового контролю в сфері застосування тарифних механізмів при 

здійсненні видатків бюджетів та мобілізації до публічних фондів коштів обов’язкових 

платежів, при встановленні яких законодавець застосовував тарифний метод; 

застосування тарифних механізмів при здійсненні видатків бюджетів та мобілізації до 

публічних фондів коштів обов’язкових платежів, при встановленні яких законодавець 

застосовував тарифний метод. 
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Розділ 2 

Основні сфери фінансово-правового регулювання із  

застосуванням тарифних механізмів 

 

2.1. Фінансово-правове регулювання мобілізації коштів до публічних фондів 

із застосуванням тарифного методу 

 

Зміст фінансових правовідносин, що виникають в сфері мобілізації коштів до 

публічних фондів із застосуванням тарифного методу, в даному підрозділі 

дисертаційного дослідження розкриємо шляхом аналізу окремих груп суспільних 

відносин, критерієм розмежування яких визначаємо вид обов’язкового платежу.  

1. Податкові правовідносини. 

1.1. Справляння мита відповідно до митного тарифу. 

Відповідно до статті 9 ПК України до загальнодержавних податків належить 

мито. Таким чином, мито як загальнодержавний податок закріплене в ПК України, 

однак всі відносини, що виникають при його справлянні, регулюються МК України. 

В главі 42 МК України визначено види та елементи мита як податку, особливості 

його справляння, тому доцільно більш детально зупинитись на них. Так, «в Україні 

застосовують наступні види мита: 1) ввізне; 2) вивізне; 3) сезонне; 4) особливі види 

мита (спеціальне, антидемпінгове, компенсаційне, додатковий імпортний збір)» [97]. 

МК України визначено види ставок мита, які можуть застосовуватися, а саме: 

адвалорна (у відсотках від митної вартості товару); специфічна (у грошовому розмірі 

на одиницю товару у встановлених одиницях виміру); комбінована (складається з 

адвалорної та специфічної ставок). Крім того, можуть встановлюватися преференційні, 

пільгові ставки мита (з урахуванням країни походження товару) або ж повні ставки. 

Однак, який вид ставки застосовується, обов’язково встановлюється Митним тарифом 

України або спеціальним законом (це стосується сезонного та особливих видів мита).  

Митний тариф України «встановлюється законом, є невід’ємною частиною 

відповідного закону та містить перелік ставок ввізного мита» [182]. А, отже, митний 

тариф є основою для обчислення розміру мита, що підлягає перерахуванню до 
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Державного бюджету України,а також індивідуалізує кожен товар, який ввозиться на 

митну територію України, та розмір податку залежно від особливостей (кількість, 

країна походження, сезон ввезення тощо) цього товару. 

Обчислення мита здійснюється платником самостійно за ставками, які діють на 

день подання митному органу митної декларації, якщо митне оформлення здійснюється 

без подання митної декларації, то за ставками, які діють на день здійснення такого 

оформлення. Сплата суми мита, нарахована декларантом чи митним органом, 

здійснюється до або на день подання митному органу митної декларації до митного 

оформлення. Крім того, сплата мита може здійснюватись із застосуванням авансових 

платежів.  

Важливо зазначити, що відповідно до ст. 281 МКУ запроваджено таке поняття, 

як тарифні пільги або ж тарифні преференції. Тобто законом може бути передбачено 

звільнення від оподаткування ввізним митом, знижено ставку ввізного мита або ж 

встановлено тарифні квоти («визначений обсяг товару, в межах якого ввезення або 

вивезення такого товару здійснюється за пільговою ставкою мита або без застосування 

такого мита» [97]). Зазначена пільга (тарифна) є особливістю мита як 

загальнодержавного податку та акцентує увагу на центральній ролі митного тарифу при 

обчисленні та справлянні мита. Товари, які звільняються від оподаткування митом, 

визначені в ст. 282 МК України. 

Що стосується справляння мита та зарахування до відповідного бюджету, то слід 

зазначити наступне. Відповідно до ч. 1 ст. 298 МК України «сума мита підлягає 

перерахуванню на єдиний казначейський рахунок» [97]. У свою чергу, згідно з 

положенням ст. 29 БК України до доходів загального фонду Державного бюджету 

України належить ввізне (крім ввізного мита на нафтопродукти) та вивізне мито.  

Система митно-тарифного регулювання зовнішньоторговельної діяльності 

реалізується через сукупність елементів: митний тариф, методи визначення митної 

вартості товарів, що переміщуються через митний кордон, порядок підтвердження 

країни походження товарів, а також систему тарифних преференцій.  

Основним елементом системи митно-тарифного регулювання є митний тариф. 

Складовими цієї системи виступають також способи нарахування окремих ставок мита 
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і коефіцієнти надбавок, знижок та переліки товарів, заборонених до ввезення, вивезення 

та транзиту відповідно до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної 

діяльності (УКТ ЗЕД). 

На сьогодні УКТ ЗЕД «базується на Гармонізованій системі опису та кодування 

товарів (ГС) – товарній номенклатурі, що використовується в понад 207 країнах світу 

для забезпечення одноманітної класифікації товарів для встановлення державами 

митних тарифів» [25]. Гармонізована система опису та кодування товарів, також відома 

як Гармонізована система (HS) тарифної номенклатури, є міжнародною 

стандартизованою системою найменувань та номерів для класифікації товарної 

продукції. Положеннями ст. 3 Міжнародної конвенції з гармонізованої системи опису 

та кодування товарів передбачено, що держави-учасниці зобов'язуються, що їх 

номенклатури митних тарифів і статистичної номенклатури будуть відповідати 

Гармонізованій системі від дати набрання цією Конвенцією чинності стосовно цієї 

Сторони. У Конвенції також передбачено, що договірна Сторона може створювати в 

своїй номенклатурі митних тарифів або статистичній номенклатурі підрозділи для 

класифікації товарів щодо більшої кількості знаків, ніж в Гармонізованій системі, при 

умові, що ці підрозділи будуть додані і кодовані понад шестизначного цифрового коду, 

наведеного в додатку до цієї Конвенції [36]. Сторони часто встановлюють свої коди 

товарів для цілей обкладення митом на рівні 8-значного «тарифного коду». 

«Єдиний митний тариф» (Common Customs Tariff' (CCT)) введено з 1 червня 1968 

року і він є спільним для всіх країн-членів ЄС та застосовується до імпорту товарів, що 

переміщуються через зовнішні кордони ЄС. При цьому «тариф - це назва, що надається 

комбінації номенклатури (або класифікації товарів) та ставок мита, що застосовуються 

до кожного класу товарів, а також містить всі інші положення права ЄС, які впливають 

на рівень мита, що підлягає сплаті за певний імпорт, наприклад, країну/територію 

походження» [15]. Таким чином, Єдиний митний тариф ЄС – це поняття, що охоплює 

сукупність законів на відміну від єдиного кодифікованого закону, який прийнятий в 

Україні. Відповідно до тарифу кожна товарна позиція відповідає певному 

восьмизначному коду. Також існує додаткове кодування, яке використовується щодо 

товарних підпозицій, існування яких спричинено застосуванням певних специфічних 
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тарифних заходів Співтовариства [92, с. 62]. 

В Європейському Союзі застосовують з 1 січня 1988 року TARIC - інтегрований 

тариф Європейського Союзу, це багатомовна база даних, яка об'єднує всі заходи, що 

стосуються митного тарифу, торгового та сільськогосподарського права ЄС [8]. 

Електронна версія TARIC2 почала функціонувати в 1994 році. 

Історія митних тарифів США охоплює період з 1789 року по теперішній час і 

першим тарифним законом, прийнятим Конгресом США, діючим згідно з нещодавно 

прийнятою Конституцією, був Акт про Тариф 1789 р. (The Tariff Act of 1789) [4, c.143]. 

На сьогодні в США діє Закон про Тариф 1930 року (зі змінами та доповненнями) 

[1] та Закон про торгівлю та тарифи від 30 жовтня 1984 року [10]. У сучасний час, як 

зазначає Галоран Тейлер, спираючись на інші дослідження, мета митного тарифу США 

спрямована, але не виключно, на: 1) повернення втрачених робочих місць в зарубіжних 

країнах; 2) встановлення тарифів для країн, які самі мають тарифи на імпорт із США, 

3) для стримування крадіжок інтелектуальної власності («ІР») Китаєм; 4) для 

збалансування торгового дефіциту, що в сукупності свідчить, що цілі цих тарифів 

спрямовані більше на захист американської промисловості, ніж на збільшення доходів 

для уряду [11].  

Отже, такий термін як «тариф» традиційно застосовується як інструмент митно-

тарифного регулювання і розглядається передусім як фіскальний інструмент, що 

вміщує перелік ставок мита, які обумовлені видом та країною походження товарів, що 

переміщуються через митний кордон. Такий тариф ми відносимо до фіскального типу. 

Фіскальним слід визнавати тариф, закріплений на рівні закону, що містить передусім 

переліки ставок (розмірів) обов’язкових (податкових та квазіподаткових) платежів до 

публічних фондів коштів, справляння яких здійснюється з метою фінансового 

забезпечення реалізації функцій держави та місцевого самоврядування, обумовлених 

суверенітетом України, а також обов’язком, що закріплений в ст. 67 Конституції 

України, щодо сплати податків та зборів, в порядку і розмірах, встановлених законом. 

Чинний Митний тариф України побудовано на основі Гармонізованої системи 

версії 2012 року. Водночас, з 1 січня 2017 року заходи тарифного та нетарифного 

регулювання в більшості країн світу, зокрема і в найбільших торговельних партнерах 
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(ЄС, Туреччина, Китай, США, Швейцарія, Білорусь) здійснюються на основі 

Гармонізованої системи версії 2017 року [202]. Відповідно Урядом підготовлено проект 

нової редакції Митного тарифу України (реєстр. № 2482 від 21.11.2019), в основу якого 

покладено нову версію Української класифікації товарів зовнішньоекономічної 

діяльності, побудованої на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів 

2017 року і Комбінованої номенклатури Європейського Союзу. 

В ст. 272 МК України, що має назву «Ввізне мито» передбачено, що 

«встановлення нових та зміна діючих ставок мита, визначених Митним тарифом 

України, здійснюються Верховною Радою України шляхом прийняття законів 

України» [97]. В Україні Митний тариф об’єднує лише усі ставки ввізного мита, а 

«вивізне мито нараховується за ставками, встановленими законом», зокрема таким є 

Закон України «Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів» від 

24.10.2002 р. № 216-IV [129], ставки мита в якому сформовані за тим же принципом, за 

яким побудовано Митний тариф України. Отже, митний тариф України не можна 

назвати «єдиним» або кодифікованим. 

У широкому розумінні митний тариф є засобом правового регулювання та 

реалізації зовнішньоторговельної політики держави, а також «інструментом 

регулювання внутрішнього ринку країни у його взаємодії із зовнішніми ринками» [114, 

с. 44]. 

У сучасних умовах Митний тариф України, на думку Дем’янюк О., виконує роль 

суто фіскального інструменту, а «інші його завдання, такі, як прискорення розвитку 

зовнішньої торгівлі, підвищення ефективності функціонування митно-тарифного 

механізму регулювання ЗЕД, застосування митних тарифів як захисних засобів від 

недобросовісної іноземної конкуренції, не є першочерговими» [46, с. 212].  

Отже, основна функція Митного тарифу – фіскальний інструмент, а допоміжні – 

регулююча (встановлення тарифного бар’єру на доступ товарів на внутрішній ринок) 

та захисна його функцій (протекціонізм щодо внутрішнього виробника). 

Як вбачається із вищезазначеного, митний тариф не є тарифом у класичному 

розумінні цього слова, а є інструментом обчислення мита як загальнодержавного 

податку та є своєрідним детальним розширеним класифікатором товарів (продукції), із 
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зазначенням їх коду згідно з УКТ ЗЕД, їх опису та одиниць виміру, та ставок мита, які 

застосовуються при переміщенні через митний кордон України відповідних товарів 

(продукції) в формі їх ввезення (імпорту, реімпору).  

1.2. Справляння акцизного податку. 

Стаття 7 ПК України до елементів податку відносить наступні: «платники 

податку; об'єкт оподаткування; база оподаткування; ставка податку; порядок 

обчислення податку; податковий період; строк та порядок сплати податку; строк та 

порядок подання звітності про обчислення і сплату податку, а також податкові пільги 

та порядок їх застосування» [115]. Коротко зупинимось на елементах акцизного 

податку на електричну енергію. 

Серед широкого кола платників акцизного податку виокремлюють також 

виробників електричної енергії, які мають ліцензію на право здійснення 

підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії і продають її на ринку 

електричної енергії [115]. Об’єктом оподаткування акцизним податком є операції з 

реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), а базою 

оподаткування законодавець визначив «вартість реалізованої виробленої виробником 

електричної енергії, обчисленої на підставі цін, що склалися на ринку електричної 

енергії в звітному (податковому) періоді без урахування податку на додану вартість та 

акцизного податку, визначеного за ставкою, встановленою Кодексом.» [115]. 

Ставка податку закріплена в статті 215 ПК України та становить 3,2 %. Порядок 

обчислення визначено в положеннях статті 217 ПК України, відповідно до якої «суми 

податку, що підлягають сплаті, з підакцизних товарів (продукції), вироблених на 

митній території України, <…> визначаються платником податку самостійно виходячи 

з об’єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок цього податку, що діють на 

дату виникнення податкових зобов’язань» [115]. Таким чином, платник самостійно 

визначає податкове зобов’язання з акцизного податку на електричну енергію шляхом 

множення бази оподаткування на ставку податку. 

Наступним елементом податку є податковий період. Відповідно до п. 223.1 

ст. 223 ПК України «базовий податковий період для сплати податку відповідає 

календарному місяцю» [115], тобто податковий період становить календарний місяць.  
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Щодо порядку і строків сплати податку варто зазначити, що «суми податку 

перераховуються до бюджету платниками акцизного податку протягом 10 календарних 

днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого 

цим Кодексом для подання податкової декларації за місячний податковий період» (пп. 

222.1.1 п. 222.1 ст 222 ПК України)[115].  

Подання звітності з акцизного податку здійснюють платники такого податку 

щомісяця не пізніше 20 числа наступного звітного (податкового) періоду 

контролюючому органу за місцем реєстрації шляхом заповнення декларації, за 

формою, затвердженою у відповідному порядку (п. 223.2 ст. 223 ПК України) 

Додатково варто зазначити, що «датою виникнення податкового зобов’язання щодо 

постачання електричної енергії є дата підписання акту приймання-передачі електричної 

енергії» (п.216.10 ст. 216 ПК України)[115]. 

Додатковим елементом податку також визнається податкова пільга, під якою 

законодавець розуміє «передбачене податковим та митним законодавством звільнення 

платника податків від обов'язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата 

ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав» [115]. Що стосується 

акцизного податку з електричної енергії, то варто зазначити положення пп.213.2.8 

п.213.2 ст. 213 ПК України, відповідно до якого до операцій з підакцизними товарами, 

які не підлягають оподаткуванню, відносяться також операції з «реалізації електричної 

енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками та/або з 

відновлюваних джерел енергії» [115]. Як бачимо, шляхом надання такої пільги 

стимулює виробництво електричної енергії, яка нешкілдивою для природнього 

середовища. 

Як вбачається, положення чинного ПК України в частині справляння акцизного 

податку з електричної енергії приведено у відповідність до положень Закону України 

«Про ринок електричної енергії», яким з 01.07.2019 запроваджено нову модель ринку 

електричної енергії та скасовано функціонування оптового ринку електричної енергії.  

Що стосується питання надходжень за справляння акцизного податку, то 

відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 29 БК України до доходів загального фонду Державного 

бюджету України належить «акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних 
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товарів (продукції) (крім акцизного податку, визначеного пунктом 1 частини третьої 

цієї статті та пунктом 6 частини першої статті 66 цього Кодексу)» [24]. А, отже, кошти, 

сплачені платниками акцизного податку з електричної енергії, є надходженнями 

загального фонду Державного бюджету України. 

Крім того, слід зазначити, що порядок обчислення ставок акцизного податку з 

окремих груп товарів врегульовано за принципом формування митного тарифу, 

зокрема, у ст. 215 ПК України закріплені такі складові як: 1) код товару (продукції) 

згідно з УКТ ЗЕД, опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД; 3) ставка податку; 

4) одиниця виміру. Отже, підхід законодавця до формування митного тарифу та ст. 215 

ПК України, що регулює питання підакцизних товарів та ставок податку, є 

спорідненими в частині законодавчої техніки, проте відмінними в підході до 

характеристики інструменту, що допомагає визначити вид товару та застосування до 

нього відповідної ставки акцизного податку. Відповідно вважаємо цілком доречним 

застосування такого терміну як «тариф акцизного податку» в назві статті ст. 215 ПК 

України та визначення його як «переліку ставок акцизного податку як 

загальнодержавного податку на підакцизні товари, що систематизовані згідно з 

Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), 

складеною на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів». 

1.3 Справляння рентної плати. 

Рентна плата відповідно до статті 9 ПК України є загальнодержавним податком. 

Розділ ІХ ПК України визначає всі елементи рентної плати. Назва зазначеного податку 

є загальною, однак до її складу входить декілька видів рентної плати залежно від 

об’єкту, за користування яким справляється така плата, а саме: за користування 

надрами для видобування корисних копалин; за користування надрами в цілях, не 

пов’язаних з видобуванням корисних копалин; за користування радіочастотним 

ресурсом України; за спеціальне використання води; за спеціальне використання 

лісових ресурсів; за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними 

нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування 

трубопроводами аміаку територією України (ст. 251 ПК України) [115]. 

В ПК України елементи рентної плати як податку визначено конкретно щодо 
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кожного її виду. Для даного дисертаційного дослідження більш важливо узагальнити 

елементи зазначеного податку та виокремити випадки застосування тарифних 

механізмів при нарахуванні та справлянні зазначено податку. 

Платниками рентної плати є суб’єкти господарювання, яким надано спеціальний 

дозвіл чи які отримали ліцензію на відповідний вид діяльності. Об’єктом 

оподаткування є «обсяг видобутої корисної копалини (мінеральної сировини); обсяг 

підземного простору (ділянки) надр для зберігання природного газу, нафти і 

нафтопродуктів, для витримування виноматеріалів, виробництва і зберігання винної 

продукції, вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин, зберігання харчових 

продуктів» [115] тощо; «ширина смуги радіочастот; фактичний обсяг води, який 

використовують водокористувачі; деревина та другорядні лісові матеріали, побічні 

лісові користування, використання корисних властивостей лісів для визначених 

законодавством цілей; фактичні обсяги нафти та нафтопродуктів, а для аміаку – 

добуток відстані маршруту його транспортування на обсяги аміаку» [115]. Цікавим є 

той факт, що ставки рентної плати є різними для кожного виду та з урахуванням 

одиниці вимірювання того чи іншого результату користування, та такі ставки зведені у 

вигляді таблиці (можна провести аналогію з митним тарифом). Таким чином, 

особливістю застосування тарифного методу при визначення ставок рентної плати є їх 

залежність від узагальнення, деталізації та групування однорідних груп суспільних 

відносин з користування відповідними ресурсами та вартості такої одиниці з метою 

максимальної індивідуалізації кожного платежу (мета користування, обсяги, регіон 

тощо). Обчислення рентної плати платники здійснюють самостійно з урахуванням 

особливостей кожного виду об’єкта оподаткування (як приклад, для спеціального 

використання води встановлено, що обчислення рентної плати здійснюється з 

урахування фактичних обсягів використаної води (підземної, поверхневої) водних 

об’єктів, встановлених у дозволі на спеціальне водокористування, лімітів використання 

води, ставок рентної плати та коефіцієнтів (пп. 255.11.2 п. 255.11 ст. 255 ПК України)). 

Базовий податковий (звітний) період становить календарний квартал, а для 

видобування деяких корисних копалин, користування радіочастотним ресурсом та 

транспортування нафти, нафтопродуктів, аміаку – календарний місяць. Подання 
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звітності здійснюється платником податку самостійно у строки, встановлені ПК 

України (для календарного кварталу – 40 календарних днів, що настають за останнім 

календарним днем звітного кварталу, для календарного місяця – 20 днів, що настають 

за останнім календарним днем звітного місяця). Сплата податкових зобов’язань 

здійснюється «протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку 

подання такої податкової декларації» (ст. 257 ПК України) [115]. 

Що стосується надходження до відповідного бюджету, то варто зазначити, що 

рентна плата є тим податком, який частково (у відповідному відсотковому розмірі) 

зараховується до бюджетів різних рівнів. Так, відповідно до ч. 2 ст. 29 БК України до 

доходів загального фонду Державного бюджету України зараховуються надходження 

за справляння рентної плати за користування широким колом ресурсів, як приклад: «3) 

37 відсотків рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині 

деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування; 4) 45 відсотків 

рентної плати за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне 

використання води водних об’єктів місцевого значення)» тощо [24]. У свою чергу, до 

спеціального фонду Державного бюджету України зараховуються 10 відсотків рентної 

плати за спеціальне використання води (створено Державний фонд розвитку водного 

господарства) та 26 відсотків за спеціальне використання лісових ресурсів. Доходами 

загального фонду бюджетів міст республіканського значення АРК та обласного 

значення, районних бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад є 

визначена у відсотковому відношенні частина рентної плати за спеціальне 

використання лісових ресурсів, води, за користування надрами для видобування 

корисних копалин, а також рентна плата за користування відповідними ресурсами 

місцевого значення у повному обсязі (ч. 1 ст. 64 БК України).  

Зазначений розподіл рентної плати між доходами бюджетів різних рівнів є 

досить важливим для новостворених об’єднаних територіальних громад та для 

наявності фінансування розвитку та модернізації існуючих родовищ. 

2. Правовідносини з мобілізації неподаткових доходів. 

2.1. Квазіподаткових платежів, що пов’язані з наданням публічних послуг, при 

мобілізації яких застосовується тарифний метод: 
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А. Судовий збір.  

Судовий збір є обов’язковим платежем для осіб, які звертаються до суду з метою 

захисту своїх порушених прав. Нормативно-правовим актом, який регулює особливості 

справляння судового збору, є Закон України «Про судовий збір» від 08.07.2011 р. 

№ 3674-VI [197]. Відповідно до ст. 4 зазначеного Закону розміри ставок судового збору 

встановлюються залежно від дії, за яку справляється судовий збір, та платника судового 

збору [197]. Платниками судового збору є «фізичні, юридичні особи, фізичні особи-

підприємці, які звертаються до суду або стосовно яких ухвалене рішення» [197]. 

Зазначеним законом визначено вичерпний перелік дій, за здійснення яких має бути 

сплачений судовий збір та за які судовий збір не сплачується. Наступним елементом 

судового збору є ставка. Важливо зазначити, що ставки судового збору оформлено у 

вигляді таблиці з чітким розмежуванням категорії справи, яка розглядаються, та 

встановлення відповідної ставки. 

Таким чином, здійснено тарифікацію ставок судового збору з урахуванням 

особливостей кожної категорії справи, а також особи платника, що може звернутись із 

позовом. Сплата зазначеного збору здійснюється у безготівковій або в готівковій формі 

до моменту направлення відповідного документу до суду. Крім того, у разі 

неможливості визначення ціни позову на момент подання позовної заяви, то розмір 

судового збору визначає суд, а у випадку збільшення розміру позовних вимог чи 

навпаки зменшення законом передбачено механізм доплати/повернення 

недоплачених/надміру сплачених коштів. Також законодавець передбачив випадки та 

механізми повернення судового збору, а також відстрочення/розстрочення.  

Після сплати судового збору кошти зараховуються до спеціального фонду 

Державного бюджету України, факт чого перевіряється судом до початку розгляду 

відповідної заяви чи скарги.  

Підсумовуючи, слід зазначити, що судовий збір є неподатковим обов’язковим 

платежем, що справляється до спеціального фонду Державного бюджету України та 

розміри ставок якого закріплені за тарифним методом (з урахуванням всіх можливих 

особливостей конкретної судової справи). 

 Органом, який здійснює справляння судового збору, є суд, до якого відбувається 
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звернення. Так, відповідно до ч. 2 ст. 6 вказаного Закону «у разі якщо судовий збір 

сплачується за подання позовної заяви до суду в розмірі, визначеному з урахуванням 

ціни позову, а встановлена при цьому позивачем ціна позову не відповідає дійсній 

вартості спірного майна або якщо на день подання позову неможливо встановити точну 

його ціну, розмір судового збору попередньо визначає суд з подальшою сплатою 

недоплаченої суми або з поверненням суми переплати судового збору відповідно до 

ціни позову, встановленої судом у процесі розгляду справи. У разі якщо розмір 

позовних вимог збільшено або пред'явлено нові позовні вимоги, недоплачену суму 

судового збору необхідно сплатити до звернення до суду з відповідною заявою. У разі 

зменшення розміру позовних вимог питання щодо повернення суми судового збору 

вирішується відповідно до статті 7 Закону» [197]. 

Б. Державне мито також сплачується в розмірах відповідно до ставок державного 

мита, які встановлені в ст. 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» 

від 21.01.1993 р. № 7-93 залежно від найменування документів і дій, за які воно 

справляється. Відповідно до ст. 7 вказаного Декрету «державне мито сплачується 

готівкою, митними марками і шляхом перерахувань з рахунку платника в кредитній 

установі» [132].  

Державне мито є платежем, порядок, строки сплати якого регулюються 

зазначеним вище Декретом Кабінету Міністрів України. Елементами державного мита 

як обов’язкового платежу є наступні: платники – фізичні та юридичні особи; об’єкти – 

вчинення в інтересах платників дій чи видача документів уповноваженими на те 

органами (вчинення нотаріальних дій, державна реєстрація актів цивільного стану, 

видача документів на право виїзду за кордон, видача документів на право полювання 

та рибальства, за операції з емісії цінних паперів тощо); ставки державного мита зведені 

в таблицю та встановлені для кожного виду дій чи документів, які 

вчиняються/видаються; порядок сплати державного мита встановлюється центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову 

політику та здійснюється у готівковій формі, митними марками і шляхом перерахувань 

з рахунку платника в кредитній установі; крім того, Декретом передбачено випадки 

повернення мита, а також пільги щодо його сплати – стосуються визначених категорій 
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платників (наприклад, громадяни, неповнолітні, військовослужбовці тощо) та чіткого 

переліку дій чи документів (реєстрація народження, смерті, видача вперше паспорта 

громадянина України і т. д.) (всі пільги визначені в ч. 1 ст. 4 Декрету) [132]. 

В ст. 6 Декрету чітко розмежовано випадки сплати державного мита до 

державного або відповідно до місцевого бюджету. Відповідно до положень ст. 6 

Декрету державне мито зараховується до бюджету місцевого самоврядування, крім 

визначеного кола дій чи документів, за вчинення/видачу яких державне мито 

зараховується до Державного бюджету України. У свою чергу, БК України визначає, 

що державне мито зараховується до загального фонду бюджетів міст 

республіканського АРК та обласного значення, міст Києва та Севастополя, районних 

бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад (п. 15 ч. 1 ст. 64 БК України) 

або до загального фонду бюджетів міст районного значення, сільських, селищних 

бюджетів (п. 20-2 ч. 1 ст. 69 БК України) залежно від місця вчинення дій чи видачі 

документів. Однак, БК України не встановлено державне мито як джерело 

фінансування Державного бюджету України, тобто положення Декрету суперечить 

положенням БК України, тому вважаємо за доцільне привести положення Декрету у 

відповідність до БК України. 

Зауважимо також, що відповідно до ст. 7 Декрету «Державне мито сплачується 

готівкою, митними марками і шляхом перерахувань з рахунку платника в кредитній 

установі». Слід зазначити, що вказане положення потребує коригування, оскільки 

засобом розрахунків в Україні є лише національна валюта, а не «митні марки».  

Основним законодавчим актом, який регулює засади функціонування платіжних 

систем в Україні та загальний порядок проведення переказу коштів у межах України, є 

Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.2001 р. № 

2346-III [191]. Так, відповідно до статті 4 вказаного Закону для проведення переказу 

можуть використовуватися кошти як у готівковій, так і в безготівковій формі. В 

Інструкції про порядок обчислення та справляння державного мита, яка затверджена 

Наказом Міністерства фінансів України від 07.07.2012 р. № 811, зазначено, що 

«державне мито справляється за ставками у розмірах (частинах) 

неоподатковуваних(ого) мінімумів(у) доходів громадян та в процентному відношенні 
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до відповідної суми документа (вартості відчужуваного майна тощо)… Державне мито 

сплачується до вчинення дій, за які воно справляється, а у відповідних випадках - при 

видачі документів» [73]. 

В. Консульський збір.  

В пп. «о» п. 6 ст. 3 Декрету Кабінет Міністрів України «Про державне мито» від 

21.01.1993 р. № 7-93 закріплено, що ставки державного мита встановлюються, зокрема 

«за консульські дії, які провадяться за кордоном і на території України, у т.ч. прийняття 

на постійний консульський облік... за тарифами консульських зборів України» [132]. З 

такого формулювання випливає, що консульський збір є різновидом державного мита, 

яке сплачується за консульські дії, але за тарифами консульських зборів. 

Відповідно до п. «32)» ч. 2 ст. 29 БК України до доходів загального фонду 

Державного бюджету України (з урахуванням особливостей, визначених пунктом 1 

частини другої сттті 67-1 цього Кодексу) належать: «кошти, отримані за вчинення 

консульських дій на території України, а також кошти, отримані за вчинення 

консульських дій за межами України» [24]. До числа доходів Державного бюджету 

консульський зібр віднесено з огляду на те, що в ст. 56 Консульського статуту, 

затвердженого Указом Президента України від 02.04.1994 року № 127/94, передбачено, 

що «за консульські дії, що виконуються за кордоном і на території України, 

справляється консульський збір»[86], а відповідно до ст. 57 Консульського статуту 

«Консульський збір справляється відповідно до Тарифу консульського збору України і 

Положення про консульський збір України: за кордоном - у валюті країни перебування, 

в Україні - в національній валюті» [86].  

На виконання вимог зазначеного Указу Президента Наказом Міністерства 

закордонних справ України від 23.04.2018 року № 182 затверджено Положення про 

консульський збір України та Інструкцію про порядок справляння сум консульського 

збору за вчинення консульських дій, обліку сум консульських надходжень та 

проведення звірок фактичних консульських надходжень в закордонних дипломатичних 

установах України [153]. Тарифи консульського збору, що справляється за оформлення 

віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, встановлюються 

Правилами оформлення віз для вїзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, 
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затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 р. № 118 [124]. 

Консульський збір справляється Департаментом консульської служби МЗС, 

представництвами МЗС на території України, дипломатичними представництвами та 

консульськими установами України за кордоном [153]. Розмір консульського збору 

встановлюється відповідно до тарифу, затвердженого уповноваженими органами (за 

оформлення віз – КМУ, за вчинення дій на території України та за вчинення дій за 

межами України (у доларах США чи євро) – затверджено у додатках до Положення про 

консульський збір, тобто МЗС, а той, що справляється у євро чи у валюті країни 

місцезнаходження – главами дипломатичних представництв). Таким чином, слід 

зазначити, що коло суб’єктів, що встановлюють тарифи консульського збору, досить 

широке, а повноваження, наприклад, главі дипломатичного представництва на 

встановлення такого тарифу надано наказом МЗС. 

Також передбачено перегляд тарифів у випадку коливання курсу валюти країни 

місцезнаходження до долара США на 5 %. Переглянуті тарифи вводяться в дію наказом 

глави дипломатичного представництва та розсилаються для обов’язкового 

застосування консульськими установами (п. 9, 10 Положення про консульський збір 

України). Консульські дії можуть бути вчинені у звичайному та терміновому 

(застосовується подвійна ставка тарифу для відповідної дії) порядках. Крім того, 

можуть надаватися пільги щодо сплати консульського збору, якщо це передбачено 

законодавством України та міжнародними договорами. 

Пунктом 18 Положення про консульський збір України передбачено, куди 

зараховуються кошти за його сплату. Якщо дипломатична установа розташована за 

межами України, то кошти зараховуються на окремий поточний рахунок цієї установи, 

відкритий у банківській установі держави місцезнаходження; у разі ж вчинення 

консульських дій в Україні, то кошти зараховуються на бюджетні рахунки, відкриті в 

органах Державної казначейської служби, за відповідним кодам класифікації доходів 

бюджету. Відповідно до ст. 29 БК України «кошти, отримані за вчинення консульських 

дій на території України, а також кошти, отримані за вчинення консульських дій за 

межами України» [24] належать до доходів загального фонду Державного бюджету 

України.  
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У свою чергу, в Законі України «Про Єдиний державний демографічний реєстр 

та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її 

спеціальний статус» від 20.11.2012 р. № 5492-VI (далі – Закон № 5492) міститься спроба 

розмежувати платежі, які сплачуються за адміністративні (консульські) послуги, що 

надаються в Україні від тих, що надаються за кордоном [138]. Так, в ч. 1 ст. 20 Закону 

№ 5492 закріплено, що «за оформлення (у тому числі замість втрачених або 

викрадених), обмін документів справляється адміністративний збір, а за проведення 

таких дій за кордоном - консульський збір» [138]. Відповідно здійснення окремих видів 

консульських дій зумовлює сплату не консульського збору, а адміністративного збору. 

На сьогодні в законодавстві відсутня методика визначення розміру чи інші чіткі 

правила, обумовлені необхідністю дотримуватися принципів збалансованості та 

компенсативності, згідно з яким розмір плати має відповідати узагальненим витратам 

на надання послуг. Встановлено необхідність: 1) закріплення відповідно до ст. 67 

Конституції України елементів такого обов’язкового платежу як консульський збір, що 

є різновидом державного мита, на рівні спеціального закону; 2) тарифні ставки 

консульського збору мають бути єдиними для всіх закордонних дипломатичних установ 

України та встановлюватися законом відповідно до курсу євро (з наступним 

переведенням у валюту країни надання послуги); 3) відповідно до вимог ч. 1 ст. 20 

Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», у 

відповідному законі слід передбачити, що за консульські дії, що вчиняються на 

території України, повинен сплачуватися адміністративний збір. 

Г. Адміністративний збір як форма плати за надання адміністративних послуг був 

запроваджений з прийняттям Закону України «Про адміністративні послуги» від 

06.09.2012 р. № 5203-VI, в статті 11 якого передбачено, що при наданні 

адміністративних послуг справляється плата, визначена як адміністративний збір, та 

встановлені «загальні засади визначення платності/безплатності адміністративних 

послуг, порядку їх оплати – сплати адміністративного збору, обмеження щодо його 

справляння та використання коштів за надані адміністративні послуги суб’єктами 

надання адміністративних послуг» [126]. Стаття 5 вказаного Закону містить вимогу 
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щодо встановлення обов’язковості закріплення на рівні закону вказівки щодо платності 

або безоплатності надання кожної окремої адміністративної послуги. Плата за надання 

адміністративної послуги (адміністративний збір) відповідно до ч. 6 ст. 11 Закону має 

охоплювати весь комплекс дій та рішень суб’єкта надання адміністративних послуг, 

необхідних для її отримання, тобто її розмір має відповідати собівартості послуги (як 

прямі, так і непрямі витрати), зокрема принципам збалансованості та компенсативності. 

Проте, досить влучно Буханевич О.М. зазначає, що «абсолютизувати критерій 

собівартості не варто, і до того ж виходити з потреби відшкодування повної 

собівартості не завжди коректно. Варто пам'ятати, що суб'єкти звернення послуг вже 

платять податки, на які утримується держава» [23, c. 115]. Однак, граничні розміри 

окремих видів адміністративних послуг прямо зазначені в Законі України «Про 

адміністративні послуги», зокрема за надання дозволів на провадження економічної 

діяльності може стягуватися не менше ста відсотків витрат [126]. Відповідно до 

Методики визначення собівартості платних адміністративних послуг собівартістю 

визначається «виражені в грошовій формі витрати адміністративного органу, 

безпосередньо пов'язані з наданням адміністративної послуги», а її складу входять: 

«прямі матеріальні витрати; прямі витрати на оплату праці та відрахування на соціальні 

заходи; інші прямі витрати; непрямі витрати» [147]. В статті 11 Закону зазначено, що 

«розмір плати за надання адміністративної послуги (адміністративного збору) і порядок 

її справляння визначаються законом з урахуванням її соціального та економічного 

значення» [126]. Тобто розміри адміністративного збору залежно від виду 

адміністративної послуги має бути визначений саме законом і в формі тарифу. 

Натомість, в п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. № 66 

постановлено «Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді 

міністрів АРК, обласним, Київській та Севастопольській міським державним 

адміністраціям проводити розрахунки собівартості платних адміністративних послуг 

відповідно до Методики, затвердженої цією постановою» [147]. Однак, відсутність 

закону, яким би було врегульовано ставки адміністративного збору, залишається 

проблемою. Прийняття закону про адміністративний збір відповідатиме вимогам ст. 67 

Конституції України, та дозволить забезпечити справедливу вартість адміністративних 
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послуг для споживачів, а також сприятиме належному обсягу надходжень коштів до 

державного та місцевих бюджетів за рахунок справляння адміністративних зборів. 

Зокрема, Центром політико-правових реформ запропоновано текст проекту закону про 

адміністративний збір, який це не внесений до парламенту, однак цілком виправдано в 

ст. 12 проекту закону пропонується наступне: «Перелік розмірів адміністративного 

збору за конкретні адміністративні послуги, крім випадків передбачених частиною 

третьою цієї статті, визначається у додатках-переліках до цього Закону: 1) Додаток-

перелік №1 базових адміністративних послуг; 2) Додаток-перелік №2 адміністративних 

послуг у сфері ліцензування та іншої господарської діяльності. Розміри 

адміністративних зборів, що встановлені у додатках-переліках до цього Закону у 

фіксованому розмірі, можуть бути змінені (збільшені/зменшені) виключно Верховною 

Радою України. Розміри адміністративного збору за групи адміністративних послуг, 

визначені у Додатку-переліку №3 визначається Кабінетом Міністрів України». В ст. 13 

вказаного проекту запропоновано методичні засади визначення вартості як нових 

адміністративних послуг, розмір яких має бути закріплений законом, так і тих, 

повноваження щодо визначення розміру яких пропонується закріпити за Урядом. 

Такий підхід до формування тарифів, що визначають розміри адміністративного збору 

є компромісним і заслуговує на увагу [201]. Саєнко А.І. також вважає «за доцільне 

доведення до чинних вимог та подальше прийняти законопроекту «Про 

адміністративний збір», який «повинен передбачити підстави формування вартості 

адміністративного збору, а також встановлювати однаковий адміністративний збір для 

аналогічних за своєю суттю адміністративних послуг незалежно від того, у якій сфері 

суспільних відносин така послуга надається» [217, c. 71]. 

Платником адміністративного збору є суб’єкт звернення (фізична або юридична 

особа). Об’єктом зазначеного обов’язкового платежу є конкретна адміністративна 

послуга, для надання якої особа звернулась. Плата здійснюється суб’єктом звернення 

до моменту надання відповідної послуги одноразово за всю сукупність дій та рішень 

суб’єкта владних повноважень з урахуванням вартості бланків, витягів з реєстрів тощо. 

Розмір адміністративного збору встановлюється законом залежно від виду послуги, що 

надається. Так, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав 
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на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 р. № 1952-IV державна реєстрація 

прав та надання інформації з Державного реєстру прав є адміністративними послугами, 

за які справляється плата (адміністративний збір).  

Відповідно до ЗУ «Про адміністративні послуги» адміністративний збір 

зараховується до державного або відповідного місцевого бюджету. Як бачимо, залежно 

від виду адміністративної послуги зарахування надходжень від адміністративного 

збору здійснюється як до Державного, так і до місцевих бюджетів. 

Так, зокрема, адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень відноситься до надходжень загального фонду 

Державного бюджету України. Однак, є винятки. До доходів загального фонду 

бюджетів міст республіканського АРК та обласного значення, міст Києва та 

Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, а 

також доходів загального фонду бюджетів міст районного значення, сільських, 

селищних бюджетів належить адміністративний збір за послуги, що надаються 

виконавчими комітетами відповідних рад. Таким чином, на законодавчому рівні 

закріплено принцип територіальності надання адміністративних послуг, їх оплати та 

зарахування до відповідного бюджету. Вважаємо за необхідне прийняття 

консолідованого Закону України «Про адміністративний збір», в якому слід закріпити 

загальні підходи до визначення та розміри адміністративного збору на основі 

тарифного методу та залежно від виду адміністративних послуг, незалежно від 

суб’єктів їх надання. 

Отже, загальним підходом до формування тарифів розмірів вказаних 

квазіподаткових платежів є їх компенсаційний характер – залежність від обсягу витрат, 

які здійснюються при наданні відповідної публічної послуги. Відмічено винятки з 

даного правила (розмір судового збору може залежати від ціни позову; в законі 

встановлюються пільги та звільнення від сплати відповідних платежів залежно від 

суб’єкта звернення). Відмінними рисами є: 1) напрям спрямування коштів: а) судовий 

збір надходить до спеціального фонду Державного бюджету; б) адміністративний збір, 

державне мито та консульський збір надходять до загального фонду бюджету; 2) рівень 

бюджету в бюджетній систем, до якого надходить платіж: а) виключно до Державного 
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бюджету України надходять – судовий збір, консульський збір; б) до відповідно 

бюджету (Державного або місцевого бюджетів) залежно від суб’єкта надання публічної 

послуги – адміністративний збір; в) виключно до місцевого бюджету надходить 

державне мито; 3) ціль використання коштів, що мобілізуються: а) мають цільове 

призначення – кошти від судового збору (фінансування діяльності судів); б) не мають 

цільового призначення кошти консульського збору, державне мито, в) кошти в певній 

пропорції можуть розмежовуватися між відповідним бюджетом та фондом суб’єкта 

надання публічної послуги – кошти адміністративного збору. 

2.2. Неподаткові доходи, що мобілізуються в рамках застосування тарифного 

механізму, які надходять від сплати ліцензіатам внеску на регулювання: Внески на 

регулювання як джерело формування спеціального фонду Державного бюджету 

України та в подальшому джерело фінансування видатків спеціального фонду 

Державного бюджету України. 

Законом України «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг» від 22.09.2016 р. № 1540-VIII 

запроваджено такий вид нового обов’язкового платежу як внески на регулювання. 

Відповідно до положень зазначеного Закону визначено елементи цього обов’язкового 

платежу, а саме: платниками є суб’єкти господарювання, які провадять діяльність, у 

сферах енергетики та комунальних послуг, визначену статтею 2; базою нарахування 

внеску є чистий дохід платників внеску на регулювання від діяльності, що регулюється 

Регулятором, за звітний квартал; ставка внеску не може перевищувати 0,15 % чистого 

доходу платника внеску за попередній квартал, визначається Регулятором щорічно 

шляхом ділення планового обсягу потреб у фінансуванні Регулятора на чистий дохід 

платників внеску на регулювання від діяльності, що регулюється Регулятором, за 

попередній рік; періодом є календарний рік; строк та порядок сплати – внески 

сплачуються платниками до спеціального фонду Державного бюджету України 

щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним; порядок 

обчислення (не визначено в законі, однак за аналогією з податком обчислюється за 

таким же принципом) - шляхом множення ставки внеску, затвердженої на відповідний 

квартал, на базу внеску (суму чистого доходу платника внеску). І хоча законодавець не 
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визначає об’єкту внеску, а базою вважає чистий дохід суб’єкта господарювання, 

вважаємо доцільнішим за аналогією з елементами податку визначити об’єктом внеску 

на регулювання чистий дохід платника внеску, а базою тоді має бути сума чистого 

доходу платника внеску. 

Так, зокрема, ст. 11 зазначеного Закону регламентує особливості фінансування 

Регулятора, серед яких слід виокремити наступні: 1) надходження від справляння 

внесків на регулювання є джерелом фінансування спеціального фонду Державного 

бюджету України; 2) зазначені внески не підлягають вилученню та використовуються 

за цільовим призначенням на фінансування діяльності Регулятора та його 

територіальних підрозділів; 3) «з метою включення надходжень від внесків на 

регулювання та видатків на визначені цілі до Державного бюджету України на голову 

НКРЕКП покладено ряд повноважень: до 1 липня поточного року затвердити проект 

кошторису Регулятора на наступний рік; затверджений проект кошторису та 

бюджетний запит направляється до центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної бюджетної політики, для включення до проекту 

Державного бюджету України на відповідний рік; після набрання чинності законом 

України про Державний бюджет на відповідний рік – Регулятор затверджує кошторис 

та оприлюднює його» [185]. 

Однак, важливо зазначити, що відповідно до частини 3 ст. 29 БК України серед 

джерел формування спеціального фонду Державного бюджету України відсутні 

надходження від справляння внесків на регулювання. Внески на регулювання кожного 

року визначаються законом про Державний бюджет України на відповідний рік як 

джерело формування спеціального фонду (п. 14 ч. 3 ст. 29 БК України). У свою чергу, 

відповідно до частини 4 ст. 29 БК України «якщо законом встановлено новий вид 

доходу державного бюджету, його зарахування до загального чи спеціального фонду 

визначається законом про Державний бюджет України на період до внесення 

відповідних змін до цього Кодексу» [24].  

Таким чином, необхідно внести зміни до частини 3 ст. 29 БК України, 

доповнивши пунктом 13-9 наступного змісту: «надходження від сплати внесків на 

регулювання, передбачені ст. 11 та 13 Закону України «Про Національну комісію, що 
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здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»». 

Цікавим є той факт, що хоча елементи внеску на регулювання закріплено за 

аналогією до елементів податку, але зазначений внесок визначено у спеціальному 

законі, тому він не належить до податкової системи України, встановлено граничну 

ставку із зазначенням максимального розміру, а суб’єктом затвердження ставки 

визначено державний колегіальний орган – НКРЕКП, але він є обов’язковим платежем, 

за несвоєчасну або в не повному обсязі сплату передбачено заходи притягнення 

платника до відповідальності (у формі штрафу). Отже, суспільні відносини щодо 

сплати внеску на регулювання є фінансовими правовідносинами та є предметом даного 

дослідження. 

При врегулюванні внесків на регулювання не застосовується тарифний метод, 

але їх розмір є складовою вартості наданих послуг в сфері енергетики (комунальних 

послуг) та витрати на його сплату включаються у відповідний тариф, отже, цей платіж 

є елементом тарифного механізму в зазначеній сфері. Внески на регулювання мають 

податкову природу, оскільки: 1) розмір визначається від чистого доходу ліцензіата за 

попередній квартал; 2) не має компенсативного характеру чи характеру страхового 

платежу; 3) має всі елементи податку, передбачені в ст. 7 ПК України; 4) має характер 

непрямого податку фактичним платником якого є кінцевий споживач послуг в сфері 

енергетики чи комунальних послуг, а юридичним – ліцензіат (суб’єкт 

господарювання).  
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2.2. Фінансово-правове регулювання щодо застосування тарифних 

механізмів у сферах енергетики та комунальних послуг 

Фінансові правовідносини, які виникають при застосуванні тарифних механізмів 

у сферах енергетики та комунальних послуг, у процесі мобілізації, розподілу та 

використання коштів публічних фондів та фондів, що мають публічний характер, в 

цьому підрозділі дисертаційного дослідження більш детально розкриємо, враховуючи 

особливості зазначених сфер. 

2.2.1.Електрична енергія. 

Взаємовідносини на ринку електричної енергії між учасниками ринку із 

запровадженням нової моделі набули якісно нових форм. Якщо раніше (на основі 

Закону України «Про електроенергетику» від 16.10.1997 р. № 575/97-ВР (далі – Закон 

№ 575/97-ВР) майже усі відносини були регульованими державою, на оптовому ринку 

був єдиний суб’єкт, який здійснював купівлю-продаж електричної енергії (він же ж і 

платник акцизного податку) – оптовий постачальник електричної енергії в особі 

ДП «Енергоринок», тоді як на сучасному етапі Україна після підписання Договору про 

заснування Енергетичного співтовариства у 2011 році та вступу до нього взяла 

зобов’язання реформувати ринок електричної енергії. При розробці нової моделі ринку 

електричної енергії в Україні за основу взято британську модель, яка згодом по аналогії 

була запроваджена у європейських державах (у деяких із них – продовжується її 

впровадження). З технічного боку змін у процесі від виробництва до безпосереднього 

постачання та споживання електричної енергії суттєвих не відбулося, однак 

юридичний аспект взаємодії учасників повністю переформатовано. 

Відповідно до Закону України від 13.04.2017 р. № 2019-VIII «ринок електричної 

енергії – система відносин, що виникають між учасниками ринку під час здійснення 

купівлі-продажу електричної енергії та/або допоміжних послуг, передачі та розподілу, 

постачання електричної енергії споживачам» [194].  

Відповідно до п. 1.3.1 Правил ринку, затверджених Постановою НКРЕКП «Про 

затвердження Правил ринку» (далі – Правила ринку) від 14.03.2018 р. (введення в дію 

01.07.2019 р.) № 307, «учасниками ринку електричної енергії є 1) виробники; 

2) електропостачальники; 3) трейдери; 4) оператор системи передачі; 5) оператор 
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системи розподілу; 6) оператор ринку; 7) Гарантований покупець; 8) споживачі» [178]. 

Оскільки визначальною, ключовою ознакою фінансових правовідносин є їх мета 

реалізації – задоволення публічного інтересу, то важливо при виокремленні з усієї 

сукупності правовідносин, які виникають між їх суб’єктами щодо встановлення, 

обчислення тарифів, порядку та строків сплати нарахованих зобов’язань відповідно до 

кількісного еквіваленту спожитих послуг, надання пільг на оплату вартості послуг 

тощо, визначити лише ті, реалізація яких має за мету задоволення публічного інтересу 

та пов’язана з мобілізацією, розподілом та використанням коштів публічних фондів та 

фондів, що мають публічний характер. 

Суб’єкти. Виробниками електричної енергії є атомні електростанції, 

гідроелектростанції, теплоелектростанції, теплоелектроцентралі та суб’єкти, що 

виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергетики. 

До постачальників електричної енергії відносяться електропостачальники, у 

тому числі постачальник «останньої надії» (п. 66 ч. 1 ст. 1 Закону № 2019-VIII) [194] та 

постачальник універсальної послуги (п. 67 ч. 1 ст. 1 Закону № 2019-VIII). 

Оператором системи передачі (далі – ОСП) є юридична особа, відповідальна за 

експлуатацію, диспетчеризацію, забезпечення технічного обслуговування, розвиток 

системи передачі та міждержавних ліній електропередачі, а також за забезпечення 

довгострокової спроможності системи передачі щодо задоволення обґрунтованого 

попиту на передачу електричної енергії [194]. Наголосимо, що ОСП перебуває у 

власності держави та не може бути приватизоване або відчужене в інший спосіб. 

Оператором системи розподілу (далі - ОСР) є юридична особа, відповідальна за 

безпечну, надійну та ефективну експлуатацію, технічне обслуговування та розвиток 

системи розподілу і забезпечення довгострокової спроможності системи розподілу 

щодо задоволення обґрунтованого попиту на розподіл електричної енергії з 

урахуванням вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та 

забезпечення енергоефективності [194]. А Оператором ринку (далі - ОР) виступає 

юридична особа, яка забезпечує функціонування ринку «на добу наперед» та 

внутрішньодобового ринку та організацію купівлі-продажу електричної енергії на цих 

ринках [194]. 
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Важливим є той факт, що встановлення (затвердження) та зміна тарифу на 

послуги з розподілу електричної енергії є виключним повноваженням НКРЕКП, а отже, 

оператор системи розподілу є природним монополістом, тому за Регулятором мають 

бути на законодавчому рівні закріплені важелі впливу задля уникнення зловживання 

монопольним становищем. У зв’язку з цим, задля контролю за ефективним та цільовим 

використанням тарифних коштів на заходи, передбачені структурою тарифу та/або 

інвестиційною програмою, вважаємо за доцільне здійснити внесення змін до Закону 

України «Про ринок електричної енергії», а саме: до частини 3 ст. 46 ЗУ «Про ринок 

електричної енергії», доповнивши п. 16 наступного змісту: «16) відкрити в установах 

одного з уповноважених банків поточні рахунки із спеціальним режимом використання 

для здійснення розрахунків відповідно до вимог цього Закону». 

Гарантованим покупцем є суб’єкт господарювання, який відповідно до Закону 

зобов’язаний купувати електричну енергію у виробників, щодо яких встановлено 

«зелений» тариф, та виконувати інші функції, визначені законодавством [194]; він є 

державним підприємством, фінансування якого здійснюється в межах кошторису, 

затвердженого НКРЕКП, дохідна частина якого базується на вартості послуги із 

забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних 

джерел енергії за рахунок коштів, які сплачуються за рахунок встановленого тарифу, і 

в якому враховуються витрати на компенсацію різниці між гарантованою ціною на 

вироблену електричну енергію за «зеленим тарифом» і реальною ціною ринку. В разі 

недостатності коштів у гарантованого покупця, що передбачені кошторисом і 

реальними надходженнями обов’язок такого збалансування покладається на державу, 

яка своїми коштами (Державного бюджету) зобов’язана підтримувати функціонування 

держпідприємства – Гарантованого покупця. Відповідно, затвердження НКРЕКП 

кошторису є формою попереднього фінансового контролю задля недопущення 

додаткових витрат держави на фінансування надання фінансової допомоги на 

функціонування такого державного підприємства. 

Друга публічна функція Гарантованого покупця – реалізація спеціальних 

обов’язків. Так, з метою практичної реалізації загальносуспільного інтересу КМУ 

прийнято постанову «Про затвердження Положення про покладення спеціальних 
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обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних 

інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії» від 05.06.2019 р. № 483. 

Метою цієї постанови є забезпечення саме фінансової доступності електричної енергії 

шляхом покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів правовідносин, які 

відбуваються на ринку електричної енергії [156].  

Тому вважаємо, що Гарантований покупець, зважаючи на те, що він реалізує 

функції компенсації різниці між реальною ціною і «зеленим тарифом» та виконання 

спеціальних обов’язків із забезпечення доступності електричної енергії для побутових 

споживачів, має бути визнаний юридичною особою публічного права, а його фонди 

коштів – публічними, враховуючи той факт, що основним джерелом його фінансування 

є тарифні кошти, які загалом мають ознаку публічності. 

Споживачем електричної енергії визнається фізична особа, у тому числі фізична 

особа - підприємець, або юридична особа, що купує електричну енергію для власного 

споживання [194]. З метою захисту певних категорій населення, стимулювання 

запровадження заходів з енергоефективності та розвитку малого підприємництва, 

забезпечення екологічної безпеки виокремлюють також такі категорії споживачів, як: 

1) малі непобутові; 2) вразливі («побутові споживачі, які мають право на передбачені 

законом підтримку для відшкодування витрат на оплату спожитої електричної енергії 

та/або захист від відключення у певні періоди» [194]); 3) захищені («споживачі, до яких 

застосовується особливий режим відключення та/або обмеження електропостачання 

для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного характеру» [194]). 

Зазначені вище суб’єкти є учасниками відносин, що виникають у процесі 

продажу та купівлі електричної енергії. Однак, є суб’єкти, які безпосередньо хоча і не 

беруть участь у ринкових відносинах, однак здійснюють вплив на визначення цін та 

тарифів на відповідні послуги, видають ліцензії учасникам ринку, а також здійснюють 

контроль щодо дотримання вимог чинних нормативно-правових актів та забезпечення 

обмежень щодо зловживання монопольним становищем. Такими суб’єктами є 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг (далі – НКРЕКП), та Антимонопольний комітет України (далі – 

АМКУ). 



105 
 

Відповідно до положень Закону № 2019-VIII Регулятору надано широке коло 

повноважень, однак у порівнянні з попереднім Законом № 575/97-ВР коло питань, які 

підлягають державному регулюванню, значно звузилось. Так, зокрема, серед 

повноважень НКРЕКП на ринку електричної енергії слід виокремити наступні: 

1) ліцензування господарської діяльності та контроль за дотриманням ліцензійних 

умов; 2) затвердження ліцензійних умов; 3) затвердження у формі постанов методик 

розрахунку цін (тарифів), порядку формування кошторису гарантованого покупця, 

переліку поточних рахунків зі спеціальним режимом використання тощо; 

4) встановлення цін (тарифів) на послуги постачальника універсальної послуги, 

постачальника «останньої надії», з диспетчерського (оперативно-технологічного) 

управління, з передачі, розподілу електричної енергії, а також встановлення алгоритму 

розподілу коштів з поточних рахунків зі спеціальним режимом використання; 

5) затвердження, перегляд та здійснення контролю за виконанням інвестиційних 

програм оператора системи передачі та операторів систем розподілу; 6) розгляд скарг і 

вирішення спорів, що виникають на ринку електричної енергії; 7) забезпечення 

ефективного застосування заходів захисту прав споживачів та інші повноваження (ч. 3. 

ст. 6 Закону № 2019-VIII) [194]. 

На підставі аналізу зазначених вище повноважень НКРЕКП можемо 

підсумувати, що, по-перше, роль Регулятора у процесі тарифоутворення змінилась, 

здійснився перехід від абсолютної зарегульованості до чіткого розмежування: якщо на 

відповідній стадії можливим є забезпечення конкурентних засад, то НКРЕКП 

встановлює правила взаємодії суб’єктів між собою та з іншими учасниками, однак 

надається умовна свобода дій учасникам відносин; з іншої ж сторони – у випадку 

залишення як такого монопольного становища на ринку важелі впливу на суб’єктів є 

більш суттєвими, свобода дій більш обмежена, роль та місце держави в особі 

уповноважених органів значно ширша. Оскільки кількість виробників значна, тому 

реалізація конкурентних відносин є можливою. На всіх сегментах ринку (двосторонніх 

договорів, «на добу наперед» та внутрішньодобовому, балансуючому) ціна на 

електричну енергію не регулюється державою, що є досить великою загрозою для 

подальшого розвитку економіки держави та фінансової можливості населення 
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здійснювати своєчасну та в повному обсязі оплату за тарифами для кінцевого 

споживача. Як вбачається із зазначеного вище, конкуренція забезпечується на етапі 

виробництва та постачання електричної енергії, однак на стадіях передачі та розподілу 

залишається монопольне становище суб’єктів та посилена роль держави в особі 

уповноважених органів. По-друге, за НКРЕКП у виключних випадках залишились 

закріплені повноваження щодо встановлення тарифів, однак коло таких тарифів значно 

звузилось. І, нарешті, суб’єктом, який здійснює захист прав споживачів на ринку 

електричної енергії, є саме НКРЕКП. 

Відповідно до положень Закону України № 3659-ХІІ від 26.11.1993 р. «Про 

Антимонопольний комітет України» (далі – Закон № 3659-ХІІ) «Антимонопольний 

комітет України (далі - АМКУ) є державним органом із спеціальним статусом, метою 

діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій 

діяльності та у сфері державних закупівель» [127]. До основних завдань АМКУ 

законодавець відніс, зокрема, такі: «1) здійснення державного контролю за 

дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності 

суб'єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, 

виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції; 

контролю за концентрацією, узгодженими діями суб’єктів господарювання та 

дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час 

регулювання цін (тарифів) на товари, що виробляються (реалізуються) суб’єктами 

природних монополій» [127] та інші, закріплені в ст. 3 Закону № 3659-ХІІ. Як 

вбачається із зазначеного вище, АМКУ виконує особливу функцію по захисту 

економічної конкуренції, однак, що надзвичайно важливо, пріоритетними є права саме 

споживачів, а лише потім суб’єктів господарювання.  

Підсумовуючи проведений аналіз кола суб’єктів правовідносин, слід зазначити, 

що всіх суб’єктів можемо розподілити на три групи: 1) учасники ринку електричної 

енергії (виробники електричної енергії, трейдери, постачальники, оператор ринку, 

оператор системи передачі, оператор системи розподілу, гарантований покупець); 

2) споживачі електричної енергії; 3) суб’єкти публічної влади, до основних функцій 

яких віднесено моніторинг, державний контроль діяльності учасників ринку та 
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пріоритетний захист прав споживачів (НКРЕКП, АМКУ). Особливою категорією 

споживачів є бюджетні установи, постачальником послуг для яких є «постачальник 

універсальних послуг» [194], а тариф на послуги з постачання електричної енергії якого 

окремо затверджується НКРЕКП. 

Ще одним аспектом забезпечення доступності електричної енергії є надання 

житлових субсидій вразливим споживачам (це такі побутові споживачі, яким надано 

право на передбачену законом підтримку для відшкодування витрат на оплату 

спожитої електричної енергії та/або захист від відключення у певні періоди [194]). І 

хоча система нарахування субсидій постійно удосконалюється, вводяться нові критерії 

для суб’єктів, яким надається право на призначення субсидії або ж за яких умов 

позбавляються такого права, однак достатньо велика кількість споживачів отримують 

такі компенсації, а в Законі України про Державний бюджет на відповідний рік 

передбачаються відповідні видатки. 

2.1.2. Природний газ. 

За результатами аналізу положень Закону України «Про ринок природного газу» 

від 09.04.2015 р. № 329-VIII відмітимо подібність побудови ринку природного газу з 

ринком електричної енергії, суб’єктів, які є учасниками ринку, однак є й відмінності. 

Так, зокрема, до суб’єктів ринку природного газу належать оператор газотранспортної 

системи, оператор газорозподільної системи, оператор газосховища, оператор 

установки LNG, замовник, оптовий продавець, оптовий покупець, постачальник, 

споживач (п. 39 ч. 1 ст. 1 Закону від 09.04.2015 р. № 329-VIII) [195]. Серед таких 

суб’єктів як споживачі виокремлюються наступні підкатегорії: побутові; у свою чергу, 

серед побутових виокремлюють вразливих та захищених. 

Держава з метою забезпечення балансу інтересів закріплює на законодавчому 

рівні вичерпний перелік повноважень державних органів, спрямованих на захист прав 

та інтересів споживачів як найбільш незахищених суб’єктів, недопущення їх 

порушення, а також зловживань з боку суб’єктів, які займають монопольне становище 

на ринку, або ж якщо і забезпечена конкуренція, однак умови надання послуг не можуть 

бути обтяжливими для кінцевого споживача. Крім того, слід враховувати, що діяльність 

усіх суб’єктів ринку природного газу оплачується кінцевими споживачами шляхом 
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включення вартості наданих послуг до вартості для кінцевого споживача. Тому роль 

держави у зазначених відносинах є надзвичайно важливою, а механізми захисту мають 

бути дієвими. У зв’язку з цим НКРЕКП як Регулятору та КМУ надано повноваження, 

які спрямовані на захист прав споживачів, забезпечення економічної можливості бути 

споживачем (наприклад, шляхом закріплення категорії «вразливі споживачі»), балансу 

інтересів усіх учасників відносин (ставки тарифів мають бути економічно 

обґрунтованими, щоб задовольнити економічну доцільність функціонування 

підприємства-суб’єкта ринку природного газу, а також побутові потреби кінцевих 

споживачів за доступну ціну та співрозмірну якості наданої послуги). 

Саме тому до завдань діяльності Регулятора відносять, зокрема, такі як 

«створення передумов для отримання споживачами економічних вигод від 

ефективного функціонування ринку природного газу, конкуренції на ринку та 

реалізація дієвих механізмів захисту їх прав»; «сприяння досягненню високих 

стандартів виконання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних 

інтересів на ринку природного газу, захисту вразливих споживачів» (ст. 4 Закону 

№ 329-VIII) [195]. Для реалізації зазначених завдань Регулятор наділений 

повноваженнями щодо моніторингу виконання спеціальних обов’язків для 

забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку на 

відповідність вимогам, передбаченим цим Законом та іншими актами законодавства; 

спільно з іншими суб’єктами владних повноважень забезпечення ефективного 

застосування заходів захисту прав споживачів (п. 14, 15 ч. 3 ст. 4 Закону № 329-VIII). 

У свою чергу, до загальносуспільних інтересів законодавець відносить питання 

національної безпеки, стабільності, якості та доступності енергоресурсів, захисту 

навколишнього природного середовища, захисту здоров’я, життя та власності 

населення (ст. 11 Закону № 329-VIII) [195].  

Крім того, центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та 

реалізацію державної політики в нафтогазовому комплексі, розробляє та затверджує 

правила про безпеку постачання природного газу (ст. 5 Закону № 329-VIII) [195], 

відповідно до яких визначає споживачів, які визнаються захищеними. Так, зокрема, 

відповідно до Правил про безпеку постачання природного газу, затверджених наказом 
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Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 02.11.2015 № 686, 

«захищеними споживачами є: 1) побутові споживачі, приєднані до газорозподільної 

системи; 2) підприємства, установи, організації, що здійснюють надання важливих 

суспільних послуг та приєднані до газотранспортної або газорозподільної систем; 

3) виробники теплової енергії для потреб споживачів, визначених у п. 1 та 2, за умови, 

що виробництво такої теплової енергії здійснюється за допомогою об’єктів, не 

пристосованих до зміни палива та приєднаних до газотранспортної або 

газорозподільної системи [176]. 

Цікавим є той факт, що перелік важливих суспільних послуг не деталізується та 

не надається визначення, що саме законодавець мав на увазі під цим поняттям, однак, з 

іншого боку, це свідчить про постійну мінливість та швидкоплинність розвитку 

суспільних відносин та потреб, для задоволення яких суб’єкти вступають у ці 

відносини. Знову ж таки, аналізуючи, що саме законодавець мав на увазі під поняттям 

«важливі суспільні послуги», то слід зазначити, що в контексті зазначеного наказу мова 

йде не про комунальні послуги, а про об’єкти соціальної сфери, основною метою 

діяльності яких є безпосередня реалізація базових гарантій держави (як приклад – 

заборона відключення закладів охорони здоров’я).  

Отже, підсумовуючи питання щодо суб’єктного складу суспільних відносин, що 

виникають на ринку природного газу, слід зазначити наступне: 1) коло учасників є 

досить широким та тісно пов’язане з технологічними процесами, які відбуваються для 

досягнення кінцевої мети – безперебійного споживання природного газу; 2) зазначені 

відносини є тристоронніми – суб’єкт господарювання, споживач та держава в особі 

регуляторного органу; 3) широке коло суб’єктів на окремих сегментах ринку 

природного газу (де це можливо) має забезпечити конкуренцію, спрямованість на 

надання якісних послуг та задоволення інтересів кінцевого споживача; 4) у свою чергу, 

роль держави у цих відносинах є неоціненною та надзвичайно важливою, оскільки, по-

перше, таким чином реалізується функція щодо захисту прав споживачів, а по-друге, 

діяльність будь-якої держави в особі уповноважених органів має бути соціально 

орієнтованою, тобто інтереси людини і суспільства мають гарантуватися, охоронятися 

та захищатися не лише на етапі закріплення відповідних норм, а також і на етапі їх 
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безпосередньої реалізації. 

2.1.3.Житлово-комунальні послуги. 

Відповідно до Закону України № 2189-VIII від 09.11.2017 «Про житлово-

комунальні послуги» (далі – Закон № 2189-VIII) предметом регулювання є відносини, 

що виникають у процесі надання споживачам послуг з управління багатоквартирним 

будинком, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого 

водопостачання, централізованого водовідведення та поводження з побутовими 

відходами, а також відносини, що виникають у процесі надання послуг з постачання та 

розподілу електричної енергії і природного газу споживачам у житлових, садибних, 

садових, дачних будинках [139]. У свою чергу, у статті 5 цього ж Закону здійснено 

виокремлення житлових та комунальних послуг. До житлових відноситься управління 

багатоквартирними будинками, тоді як решта послуг є комунальними. Зазначений 

поділ на види послуг здійснено за принципом можливості індивідуалізації надання 

відповідної послуги та визначення обсягу споживання конкретною квартирою. Тоді як 

у місцях загального користування споживання послуг є спільним для всіх жителів, то в 

квартирах чи в індивідуальних будинках (тобто тих об’єктах, які належать споживачеві 

на праві власності чи праві користування) можливо визначити конкретну фізичну особу 

як споживача відповідної послуги, яка безпосередньо та у відповідному обсязі 

споживає конкретну комунальну послугу. Таким чином, законодавець розмежовує 

житлову й комунальні послуги та акцентує увагу на їхній концептуальній відмінності – 

індивідуалізації та можливості визначення обсягу (на підставі показників 

встановленого приладу обліку, залежно від площі, кількості зареєстрованих осіб тощо).  

Серед сфер надання житлово-комунальних послуг законодавець виділяє, 

зокрема, наступні: управління багатоквартирним будинком, теплова енергія, гаряча 

вода, водопостачання, водовідведення, побутові відходи, а також електрична енергія та 

природний газ (в частині постачання та розподілу).  

Відносини, які виникають у зазначених вище сферах різняться між собою, у 

першу чергу, суб’єктом встановлення (затвердження) тарифу на ту чи іншу послугу. 

Так, зокрема, передбачено, що «ціни (тарифи) на житлово-комунальні послуги 

встановлюються за домовленістю сторін, крім випадків, коли відповідно до закону ціни 
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(тарифи) є регульованими. У такому разі ціни (тарифи) встановлюються 

уповноваженими законом державними органами або органами місцевого 

самоврядування відповідно до закону» [139]. Таким чином, суб’єктами 

тарифоутворення можуть виступати державні органи (у даному випадку, НКРЕКП) або 

органи місцевого самоврядування. Крім того, ціни (тарифи) на послуги з управління 

багатоквартирним будинком визначаються за домовленістю сторін.  

Підсумовуючи питання суб’єктного складу при встановленні тарифів, слід 

зазначити, що тарифи, які є регульованими, встановлюються НКРЕКП або органами 

місцевого самоврядування, решта – за домовленістю сторін. 

У такому випадку важливо чітко розмежувати повноваження зазначених 

суб’єктів, здійснивши аналіз чинних нормативно-правових актів. Відповідно до Закону 

України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» від 09.07.2010 

№ 2479-VI на НКРЕКП покладено обов’язок з ліцензування господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та водовідведення, виробництва, транспортування, 

постачання теплової енергії в обсягах, що перевищують рівень, визначений 

ліцензійними умовами [133].  

У свою чергу, щодо питання встановлення тарифів (визначення кола суб’єктів 

тарифоутворення) слід зазначити наступне. Відповідно до статті 16 Закону України 

«Про теплопостачання» від 02.06.2005 р. № 2633-IV до повноважень НКРЕКП 

належать зокрема забезпечення проведення єдиної тарифної політики у сфері 

теплопостачання, встановлення тарифів на теплову енергію суб’єктам природних 

монополій, ліцензування діяльності яких здійснюється Комісією [198] та ін. Тоді як 

стаття 13 цього ж Закону визначає повноваження органів місцевого самоврядування у 

сфері теплопостачання, серед яких слід виокремити наступні: регулювання діяльності 

суб’єктів відносин у сфері теплопостачання в межах, віднесених до відання відповідних 

рад; встановлення для всіх категорій споживачів тарифів на теплову енергію і тарифів 

на виробництво теплової енергії (крім тарифів на теплову енергію, вироблену на 

теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях та 

когенераційних установках) у порядку і межах, визначених законодавством [198]. 

Підсумовуючи зазначене вище, слід зазначити, що НКРЕКП у правовідносинах, 
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що виникають у сфері теплопостачання, у межах повноважень виступає як суб’єктом 

ліцензування, так і тарифоутворення, тоді як на місцевому рівні суб’єктом ліцензування 

є Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські державні 

адміністрації, суб’єктом встановлення тарифів – органи місцевого самоврядування. 

Аналогічна ситуація із суб’єктами ліцензування та встановлення тарифів 

склалась і в сфері централізованого водопостачання та водовідведення. Так, відповідно 

до Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» від 

10.01.2002 р. № 2918-ІІІ: 1) ч. 4 ст. 11 – органом державного регулювання у сфері 

централізованого водопостачання та водовідведення є національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг; 2) абз. 8 

ч. 1 ст. 12 – до повноважень Ради міністрів АРК, обласних, Київської і Севастопольської 

міських державних адміністрацій належить ліцензування господарської діяльності із 

централізованого водопостачання і водовідведення, обсяги якої встановлюються 

ліцензійними умовами; 3) абз. 10 ч. 1 ст. 13 – органи місцевого самоврядування 

здійснюють встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання і 

водовідведення (крім тарифів на ці послуги, які встановлюються національною 

комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг) [190]. 

Підсумовуючи проведене вище дослідження суб’єктного складу фінансових 

правовідносин, які реалізуються в процесі виробництва, надання та споживання 

житлово-комунальних послуг, слід зазначити, що тарифи у зазначеній сфері є 

регульованими та договірними. Оскільки фінансове право є публічною галуззю права, 

тому встановлення тарифів за домовленістю сторін (вільне, договірне) не є предметом 

цього дослідження. У свою чергу, регульовані тарифи слід поділити на дві категорії: 

державні регульовані тарифи та тарифи, регулювання яких здійснюють органи 

місцевого самоврядування. Крім того, на місцевому рівні повноваження розділено між 

органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, зокрема, ліцензування 

віднесено до компетенції органів виконавчої влади, тоді як встановлення тарифів 

закріплено за органами місцевого самоврядування. 

Таким чином, підсумовуючи питання тарифоутворення в сферах 
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електроенергетики, природнього газу та житлово-комунальних послуг зазначимо, що 

тариф, який встановлюється у вказаних сферах за своєю правовою природою 

відрізняється від митного тарифу, тарифу на медичні послуги тощо. Його особливістю 

є специфічна структура формування та врахування витрат за надання не однієї, 

конкретно визначеної послуги, а їх сукупності, що охоплюють весь процес, зокрема 

починаючи від виробництва електричної енергії до її постачання кінцевому споживачу. 

Таким чином, тягар утримання всієї енергетичної системи України покладено на 

кінцевого споживача.  

Відповідно до постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку розподілу 

коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання 

електропостачальників та внесення зміни до постанови НКРЕКП від 18 січня 2019 року 

№ 26» від 18.06.2019 р. № 1041 визначено механізм розподілу коштів з поточних 

рахунків електропостачальників та встановлено, що «електропостачальники після 

отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання 

електричної енергії споживачу зобов’язані відкрити в установах одного з 

уповноважених банків поточні рахунки із спеціальним режимом використання та 

повідомити Регулятора» [166], який, у свою чергу, затверджує перелік поточних 

рахунків зі спеціальним режимом використання. 

Як зазначалося в підрозділі 1.1 нашого дослідження, особливістю тарифних 

коштів є їх зарахування саме на поточний рахунок зі спеціальним режимом 

використання, звідки в подальшому фінансові ресурси перераховуються відповідно до 

визначених інвестиційною програмою чи структурою тарифу цілей. 

Довідково зазначимо, що поточним є такий «рахунок, що відкривається банком 

клієнту на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових 

операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договорів та вимог 

законодавства України. До поточних рахунків також належать рахунки із спеціальним 

режимом їх використання, що відкриваються у випадках, передбачених законами 

України або актами Кабінету Міністрів України» [143]. 

А, отже, закріпивши у Законі України «Про ринок електричної енергії» 

обов’язковість для постачальників електричної енергії відкриття поточного рахунку зі 
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спеціальним режимом використання, в уповноваженому банку, а також повідомлення 

НКРЕКП про таке відкриття, свідчить, що держава за собою залишає інструменти 

фінансового контролю за своєчасністю та повнотою справляння оплати вартості послуг 

як споживачами, так і власне постачальниками перед оператором системи розподілу, 

оператором системи передачі та виробниками електричної енергії. Метою 

запровадження вказаного інструменту фінансового контролю є моніторинг фінансової 

спроможності всієї енергетичної системи України. Оскільки вся сума коштів за 

спожиту електричну енергію (тарифні кошти) надходить на єдиний рахунок 

конкретного постачальника, то Регулятор як суб’єкт фінансового контролю має 

можливість здійснити перевірку ефективного та цільового використання коштів у 

процесі виконання заходів, передбачених інвестиційною програмою, та в разі 

виявлення порушень – застосувати санкції. 

Підсумовуючи вказане вище (на прикладі електроенергетики), слід зазначити 

наступне. По-перше, всі кошти за спожиту електричну енергію надходять на поточний 

рахунок електропостачальника із спеціальним режимом використання, звідки в 

подальшому перераховуються відповідно до структури тарифу до ОСР, ОСП та 

виробникам електричної енергії. По-друге, фінансування господарської діяльності всіх 

учасників процесу руху електричної енергії від виробника до кінцевого споживача, 

компенсація витрат підприємств на сировину, утримання виробничих потужностей, 

магістральних та регіональних мереж, забезпечення високого тарифу на електричну 

енергію, вироблену з відновлювальних джерел енергії, сплата всіх податків (у т. ч. 

акцизного податку на електричну енергію) тощо покладається на кінцевого споживача.  

Тому вважаємо за доцільне кошти, які надходять на поточний рахунок із 

спеціальним режимом використання в результаті оплати вартості спожитої електричної 

енергії (товар) та послуг відповідно до затвердженого НКРЕКП (для Постачальників 

універсальних послуг (далі – ПУП)) або ж сформованого на ринкових умовах тарифу, 

з метою реалізації публічного суспільного інтересу, виокремити умовно в окремий 

неконсолідований (представлений рядом рахунків) фонд коштів, що становить 

публічний інтерес і мобілізує «тарифні кошти». Для визнання такого фонду коштів 

публічним не вистачає такої ознаки як, обов’язковість при ліквідації організації-



115 
 

розпорядника коштів передати їх обсягу до відповідного іншого публічного фонду 

коштів (Держаного бюджету, місцевого бюджету чи фонду іншого постачальника 

відповідних послуги, що обслуговуватиме відповідну мережу споживачів тощо). Отже, 

поняття «фонд тарифних коштів» можна визначити як неконсолідований фонд, 

представлений коштами, що мобілізуються на сукупності поточних рахунків зі 

спеціальним режимом використання, що відкриваються суб’єктам господарювання – 

надавачам комунальних послуг та в сфері енергетики. 

У зв’язку з цим, важливим є прийняття Закону України «Про тарифні кошти», у 

якому має бути визначено мету, сферу застосування зазначеного Закону, правовий 

статус тарифних коштів, публічних фондів коштів, до яких вони мобілізуються, 

порядок ліквідації таких фондів, коло суб’єктів-розпорядників фондів коштів, їх права 

та обов’язки, взаємодія, а також, що надзвичайно важливо, закріпити відповідальність 

за нецільове та неефективне використання тарифних коштів, дієві механізми 

виявлення, усунення, притягнення (з градацією заподіяної шкоди) та протидії 

зазначеним порушенням у майбутньому. 

Відшкодування з бюджетів вартості послуг, спожитих особами, яким призначені 

субсидії. 

Відповідно до чинного законодавства особам, які проживають у житлових 

приміщеннях (будинках) та не можуть самостійно оплатити вартість житлово-

комунальних послуг, призначаються житлові субсидії (безповоротна адресна державна 

соціальна допомога громадянам – мешканцям домогосподарств). 

Субсидії, у свою чергу, виплачуються за рахунок коштів Державного бюджету 

України шляхом надання субвенцій відповідним місцевим бюджетам згідно з 

положеннями Бюджетного кодексу України. 

Фінансові правовідносини зі взяття та виконання бюджетних зобов'язань щодо 

виплати субсидій, допомоги, пільг з оплати спожитих житлово-комунальних послуг, 

компенсацій громадянам з бюджету, на що згідно із законами України мають право 

відповідні категорії громадян, обліковуються Казначейством України незалежно від 

визначених на цю мету бюджетних призначень, які здійснюються відповдіно до ч. 6 ст. 

48 БК України [24]. 
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Зокрема, відповідно до Порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних 

послуг у грошовій формі, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України 

«Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних 

послуг у грошовій формі» від 17.04.2019 р. № 373, структурними підрозділами з питань 

соціального захисту населення на підставі даних Єдиного державного 

автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, та інформації, отриманої 

відповідно до п.5 цього Порядку, розраховується щомісяця до 20 числа сума пільг 

виходячи з розміру знижки, на яку пільговик має право згідно із законом, кількості 

членів сім′ї, які мають таке право відповідно до законодавчих актів, зазначених у п.3 

цього Порядку [50], та визначені ст. 51 БК України [24], та з урахуванням встановлених 

цін/тарифів (внесків) і державних соціальних нормативів у сфері житлово-

комунального обслуговування. 

Відповідно до вимог Порядку виплата розрахованої суми пільги здійснюється за 

двома механізмами: а) у грошовій безготівковій формі - шляхом перерахування коштів 

на рахунок Мінсоцполітики в АТ «Ощадбанк»; б) у грошовій готівковій формі - шляхом 

перерахування структурним підрозділом з питань соціального захисту населення 

коштів на рахунок пільговика, відкритий в установі уповноваженого банку, або через 

виплатні об’єкти АТ «Укрпошта» [50]. 

Відповідно до пункту 4 Положення про порядок призначення житлових субсидій, 

затвердженого постановою КМУ «Про спрощення порядку надання населенню 

субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 

скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» від 21.10.1995 р. 

№ 848 житлові субсидії призначаються за наявності різниці між розміром плати за 

житлово-комунальні послуги у межах соціальної норми житла та соціальних 

нормативів житлово-комунального обслуговування і розміром обов’язкового відсотка 

платежу, визначеного в порядку, встановленому КМУ [196]. 

Як вбачається із зазначеного вище, відшкодування вартості послуг, спожитих 

особами, яким призначені субсидії, здійснюється за рахунок коштів публічних фондів 

за умови відповідності особи встановленим критеріям (у межах соціальної норми житла 

(площа житлової нерухомості на одну особу), соціальних нормативів житлово-
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комунальних послуг (обсяги електричної енергії, природного газу, водопостачання та 

водовідведення, теплопостачання, послуги з вивезення твердих побутових відходів 

тощо), а також з урахуванням обов’язкового відсотка платежу). Призначення субсидій 

здійснюється структурними підрозділами з питань соціального захисту населення за 

умови дотримання особою всіх вимог, підтвердження майнового стану, з урахуванням 

соціальних норм житла та нормативів житлово-комунальних послуг, обсягу 

обов’язкового відсотка платежу. 

Цікавим нововведенням є монетизація субсидій (повернення домогосподарствам 

невикористаної суми житлової субсидії внаслідок економії). Процедура полягає в 

наступному: спочатку споживач послуг, дотримуючись вимоги щомісячної сплати 

обов’язкової частки платежу, використовує не в повному обсязі суму житлової субсидії, 

яка йому надана; у свою чергу, надавач/виконавець послуг зазначену суму відображає в 

платіжних документах як переплату; після закінчення опалювального 

(неопалювального) сезону невикористана сума житлової субсидії повертається 

виконавцем послуг до державного бюджету в повному обсязі; частина суми 

невикористаної внаслідок економії споживання енергоресурсів житлової субсидії на 

оплату комунальних послуг повертається домогосподарству, яке забезпечило таку 

економію. Таким чином, держава, по-перше, забезпечує надання допомоги тим 

категоріям населення, які при співвідношенні їх фінансового стану та тарифів на 

відповідні послуги не мають можливості задовольнити свої мінімальні побутові 

потреби, реалізувати інтереси та провести розрахунки з постачальниками послуг в 

повному обсязі, по-друге, стимулює споживачів до економії енергоресурсів шляхом 

повернення частини зекономлених коштів у грошовій формі відповідним споживачам.  

Отже, за результатами впровадження монетизації субсидій, спрямованої на 

стимуляцію споживачів послуг і зменшення обсягу спожитих послуг, змінено алгоритм 

розрахунків, в результаті чого кошти з бюджетів напряму надходять на банківські 

рахунки споживачів, утворено новий інститут видатків бюджету, розмір яких залежить 

від розміру тарифів у сфері енергетики та комунальних послуг. 
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2.3. Фінансово-правове регулювання щодо застосуванням тарифних 

механізмів при наданні медичних послуг 

Відповідно до статті 49 Конституції України «кожен має право на охорону 

здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. Охорона здоров’я забезпечується 

державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і 

оздоровчо-профілактичних програм. Держава створює умови для ефективного і 

доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних 

закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно…» [85]. 

Для вирішення зазначених проблем прийнято Закон України «Про державні 

фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 р. № 2168-VIII 

(далі – Закон України № 2168-VIII), відповідно до якого передбачено затвердження у 

складі закону про Державний бюджет України на відповідний рік програми державних 

гарантій медичного обслуговування населення, що визначає перелік та обсяг медичних 

послуг та лікарських засобів, повну оплату надання яких держава компенсує за рахунок 

коштів Державного бюджету України згідно з тарифом [135]. 

Як вбачається із зазначеного вище, змінюються основоположні засади 

фінансування сфери охорони здоров’я: 1) затверджується програма державних 

гарантій, у якій визначається перелік медичних послуг, вартість яких компенсується 

державою; 2) розрахунок вартості визначених програмою послуг здійснюється на 

підставі затвердженого тарифу. 

Відповідно до положень п. 6 ч. 1 ст. 2 вищезгаданого Закону «тариф – ставка, що 

визначає розмір повної оплати за передбачені програмою медичних гарантій медичні 

послуги та лікарські засоби» [135]. Цим же нормативно-правовим актом визначається, 

що встановлюються єдині тарифи на всю територію України, розрахунок вартості 

наданих медичних послуг та їх оплата здійснюється на підставі цих тарифів. 

Так, ч. 2 ст. 10 Закону від 19.10.2017 № 2168-VIII встановлено види ставок 

тарифів на медичні послуги, а саме: глобальні ставки (фіксована сума за певну кількість 

послуг чи відповідний період); капітаційні (фіксована сума за пацієнта); на 

пролікований випадок; на медичну послугу; за результатами виконання договорів про 

медичне обслуговування [135]. Крім того, не виключається одночасне застосування 
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декількох ставок. 

Ключовими аспектами є наступні: затвердження переліку безкоштовних 

медичних послуг для споживача, фінансування на виконання яких здійснює держава в 

особі уповноваженого органу за рахунок коштів Державного бюджету України, а в 

основу розрахунку закладено тариф на медичні послуги; створення нового органу – 

Національної служби здоров'я України (далі – НСЗУ), яка є розпорядником бюджетних 

коштів нижчого рівня (головним розпорядником бюджетних коштів є Міністерство 

охорони здоров'я) та відповідальним виконавцем бюджетної програми; розрахунок 

вартості кожної медичної послуги здійснюється за витратним методом; закріплення 

єдиного підходу до розрахунку та встановлення тарифів на медичні послуги (принцип 

коригувальних коефіцієнтів (наприклад, залежно від віку пацієнта); виокремлення 

видів ставок; сплата тарифу провадиться Уповноваженим органом (НСЗУ) на підставі 

отриманих звітів надавачів медичних послуг; наявність зеленого та червоного списку 

споживачів медичних послуг – пацієнтів; затвердження Кабінетом Міністрів України 

фіксованої вартості тарифу (переглядається не рідше одного разу на рік) та 

коригувальних коефіцієнтів залежно від вікової групи пацієнта. 

Запровадження медичної реформи здійснювалось у кілька етапів. Так, спочатку 

було реалізовано нові принципи фінансування при наданні первинної медичної 

допомоги, потім запроваджено пілотний проект для реалізації державних гарантій 

медичного обслуговування населення для вторинної (спеціалізованої) медичної 

допомоги (на базі Полтавської області). За результатами проведеного впровадження 

медичної реформи для фінансування первинної та вторинної (спеціалізованої) 

медичної допомоги (пілотного проекту) КМУ прийнято постанову «Деякі питання 

реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 

році» від 05.02.2020 р. № 65 Зазначена постанова деталізує загальні положення 

проведення медичної реформи та особливості фінансування кожного рівня медичної 

допомоги. Крім того, затверджено Порядок реалізації програми державних гарантій 

медичного обслуговування населення у 2020 році (далі – Постанова КМУ № 65 від 

05.02.2020), що застосовується для первинної, екстреної, вторинної (спеціалізованої), 
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третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, медичної 

реабілітації, медичної допомоги дітям до 16 років, медичної допомоги у зв’язку з 

вагітністю та пологами та встановлює особливості надання кожного виду допомоги і, 

як наслідок, подальша їх оплата. 

Так, зокрема, НСЗУ в межах програми медичних гарантій укладає договори про 

медичне обслуговування населення (п. 6 Порядку) та оплачує надані медичні послуги 

згідно з тарифами та коригувальними коефіцієнтами на підставі звітів про медичні 

послуги в межах бюджетних асигнувань, визначених у плані асигнувань на відповідний 

період за відповідним напрямом [52] (п. 7 Порядку). У разі перевищення розрахункової 

загальної орієнтовної ціни договорів за кожним пакетом медичних послуг над сумою 

бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний рік передбачено механізм 

зменшення вартості договорів. Принципи, які застосовуються для реалізації 

зазначеного механізму, залежать від ставок тарифів, що застосовуються для 

відповідного виду медичної допомоги: скорочення кількості запланованих послуг 

пропорційно до запланованої НСЗУ кількості медичних послуг [52] або зменшення 

базової ставки за медичні послуги пропорційно до суми бюджетних.  

Що стосується порядку розрахунку за фактично надані послуги, вартість яких 

перевищує суму бюджетних асигнувань, то Постановою КМУ № 65 від 05.02.2020 

встановлено, що «несплачений залишок підлягає сплаті НСЗУ в наступних звітних 

періодах у межах загальної суми бюджетних асигнувань, затверджених кошторисом, у 

частині, пропорційній до суми таких залишків за всіма договорами» [52]. Таким чином, 

на рівні КМУ здійснено нормативне врегулювання випадків дефіциту бюджетних 

коштів та подальших розрахунків за надані послуги для уникнення випадків 

розрахунку з одними суб’єктами-надавачами медичних послуг та нарощення 

заборгованості перед іншими. 

Важливо також зазначити про запровадження при застосуванні тарифів на 

медичне обслуговування таких категорій, як принцип нейтральності бюджету та 

коефіцієнт збалансованості бюджету. Під принципом нейтральності бюджету 

розуміється «відповідність тарифів та запланованої кількості медичних послуг 

загальному обсягу бюджетних асигнувань, передбачених для реалізації програми 
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медичних гарантій» [52]. З метою забезпечення дотримання принципу нейтральності 

бюджету при наданні деяких категорій медичних послуг до базової ставки на 

пролікований випадок застосовують коефіцієнт збалансованості бюджету. Серед 

показників, які враховуються при обчисленні цього коефіцієнту, слід зазначити, 

зокрема, загальний обсяг бюджетних асигнувань для оплати конкретного виду 

медичних послуг, фактична вартість наданих послуг (обчислюється як добуток 

кількості наданих послуг, базової ставки та коригувальних коефіцієнтів), загальний 

обсяг бюджетів медичних послуг відповідно до вартості всіх укладених договорів щодо 

надання відповідних медичних послуг та ін. Таким чином, шляхом запровадження на 

практиці цих двох принципів має бути реалізоване в подальшому кінцева мета 

зазначено реформи, а саме: доступна, висококваліфікована медицина для всіх верств 

населення. 

В межах бюджетних асигнувань для реалізації програми медичних гарантій 

обов’язково формується резерв коштів (не більше 1% обсягу бюджетних асигнувань, 

передбачених у державному бюджеті за відповідною бюджетною програмою). 

Зазначені резервні кошти можуть використовуватися НСЗУ лише за погодженням з 

МОЗ, у разі потреби та на відповідні напрямки. 

Постанова КМУ № 65 від 05.02.2020 врегулювала питання реалізації медичних 

гарантій на всіх рівнях надання медичної допомоги, а також встановила особливості 

для окремих видів захворювань. Під час проведеного аналізу особливостей кожного 

рівня медичної допомоги та ставок тарифів, які застосовуються, встановлено, що вид 

ставки та коригувальні коефіцієнти, які застосовуються при обчисленні вартості 

послуги, прямо залежать від рівня медичної допомоги, виду та складності послуги, що 

надається. 

Загалом же сутність поняття «тариф на медичні послуги» та порядок розрахунків 

за нього відрізняється від усталеного розуміння сутності цього поняття, оскільки як 

економічна категорія тариф – це відповідний розрахунок вартості.  

Суб’єктний склад суспільних відносин, що виникають при обчисленні, 

нарахуванні та сплаті вартості наданих медичних послуг, є трьохелементним: 1) НСЗУ, 

яка відповідає за своєчасні та в повному обсязі розрахунки за надані послуги; 2) надавач 
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медичних послуг - заклад охорони здоров’я, які уклали договір із НСЗУ (в тому числі 

сімейний лікар, який діє за трудовим договором); 3) пацієнт, тобто особа, потреби якої 

задоволені надавачем послуг. Об’єктом зазначених суспільних відносин варто 

зазначити медичну послугу, з метою отримання якої звертається пацієнт, щодо надання 

якої звітує надавач послуг перед НСЗУ, та за надання якої НСЗУ здійснює розрахунки 

з надавачем цієї послуги. Визначальною особливістю медичної послуги є нормативне 

закріплення, обов’язкове внесення до переліку гарантованих державою послуг, а отже, 

визнання її об’єктом зазначених фінансових правовідносин. Змістом зазначених 

відносин є права та обов’язки суб’єктів, які закріплені в Законі України № 2168-VIII та 

в підзаконних нормативних актах, що спрямовані на правове регулювання відносин у 

сфері охорони здоров’я. 

На підставі зазначеного вище, гарантоване бюджетне фінансування у сфері 

охорони здоров’я – це бюджетні правовідносини, які виникають, змінюються та 

припиняються між відповідними учасниками бюджетного процесу (зокрема, МОЗУ - 

ГРБК, НСЗУ - ВВБП, заклади охорони здоров’я – РБК чи ОБК), спрямовані на 

забезпечення потреб пацієнта, об’єктом яких є медична послуга, щодо надання якої 

звернувся пацієнт, та розрахунки за надання яких здійснюються відповідно до 

затвердженого тарифу із Державного бюджету України в межах встановленого 

бюджетного призначення. 

Запровадження нової моделі фінансування системи охорони здоров’я в Україні 

досить подібне до реформи системи охорони здоров’я, здійсненої у 80-х роках ХХ ст. в 

Італії. Свого часу в Італії було створено Італійську національну службу охорони 

здоров’я. Державні гарантії надання медичної допомоги, які надаються службою, 

закріплюються в позитивному та негативному списках (перелік послуг, які гарантовано 

та безоплатно надаються в усіх регіонах, тоді як негативний навпаки виключає певні 

медичні послуги). Система охорони здоров’я більшою мірою фінансується з коштів 

цільового оподаткування на центральному та регіональному рівнях через податок на 

прибуток, податок на заробітну плату державних службовців та додатковий 

регіональний прибутковий податок. Деякі послуги співфінансуються їх отримувачами, 

тобто частина витрат на відповідну послугу сплачується державою, решта – пацієнтом. 
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Добровільне медичне страхування не відіграє важливої ролі у фінансуванні системи 

охорони здоров’я та покриває особисті співплатежі або вартість отримання платних 

послуг, відвідування стоматологів тощо [93]. 

Однак, зазначена модель має як свої плюси, так і мінуси. Зокрема, уряду Італії 

складно забезпечити рівне фінансування системи охорони здоров’я, оскільки північні 

регіони мають більш розвинену промисловість, тому мають більші надходження до 

бюджетів порівняно з південними. Також, відсоток необґрунтованих викликів лікаря 

чи відвідувань лікаря при загальнодержавному фінансуванні вищий, ніж при 

медичному страхуванні чи солідарній оплаті таких послуг. Крім того, надходжень для 

фінансування системи охорони здоров’я на покриття запланованих обсягів видатків не 

вистачає, тому постійно компенсується з бюджету, утворюючи дефіцит. 

Новелою медичної реформи стало також запровадження такого виду допомоги, 

як медична субсидія. Відповідно до абзацу першого підпункту 1 пункту 7 Прикінцевих 

та перехідних положень Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення» від 19.10.2017 р. № 2168-VIII закріплено внесення змін в 

Основи законодавства України про охорону здоров'я та доповнення терміном «медична 

субсидія – безготівкова допомога, яка надається за рахунок коштів державного або 

місцевих бюджетів для оплати необхідних пацієнту медичних послуг та лікарських 

засобів» [135]. 

Доцільність запровадження такого виду соціальної допомоги спричинена тим, 

що, по-перше, лише затверджений перелік послуг гарантовано фінансується за рахунок 

коштів державного бюджету та для пацієнта буде безкоштовним, решта послуг – платні, 

з часом – відсоток платних послуг навіть у закладах охорони здоров'я державної та 

комунальної форм власності зростатиме, а, отже, для частини населення отримання 

медичних послуг стане малодоступним. Зазначене положення суперечить нормі 

Конституції України, що людина, її життя та здоров'я є найвищою соціальною цінністю. 

Запроваджуючи новий вид соціальної допомоги (медичну субсидію), держава сприяє 

задоволенню приватного інтересу особи, власного державного інтересу, а також 

забезпечує реалізацію конституційного права особи на життя і здоров'я, на охорону 

здоров'я. З іншого ж боку, безальтернативне запровадження платних послуг та, у 
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випадку фінансової неспроможності й необхідності отримання саме тих послуг, що є 

платними, надання медичної субсидії, може коштувати людині життя.  

Цікавим є той факт, що як таке поняття медичної субсидії запроваджено, однак 

умов щодо їх надання, порядку, осіб, які мають право на отримання, методики 

розрахунку суми медичної субсидії, порядку проведення розрахунків із закладами 

охорони здоров'я у випадку призначення особі медичної субсидії тощо не затверджено, 

хоча відповідно до ч. 10 ст. 18 Закону України «Основи законодавства України про 

охорону здоров’я» від 19.11.1992 р. № 2801-XII передбачено, що «порядок призначення 

та надання медичних субсидій встановлюється Кабінетом Міністрів України» [108], 

однак зазначені питання залишаються неврегульованими.  

На підставі зазначеного вище, вбачаємо за доцільне здійснити Урядом 

врегулювання ключових питань надання медичних субсидій: суб’єкт, який має право на 

звернення щодо призначення такої допомоги; орган державної влади (місцевого 

самоврядування), який є відповідальним за перевірку наявності права в суб’єкта 

звернення (відповідність закріпленим критеріям) та призначення/відмову у призначенні 

медичної субсидії; відповідний бюджет, з якого здійснюватимуться видатки, а також 

механізм їх здійснення; порядок та випадки скасування надання медичної субвенції 

тощо.  

В БК України відсутня окрема вказівка щодо джерела фінансування медичних 

субвенцій, незважаючи на те, що в ст. 87 БК України видатки на сферу охорони здоров’я 

покладені на Державний бюджет України. Тому, з метою закріплення саме за 

Державним бюджетом України видатків на медичні субсидії слід закріпити в п. 8 ч. 1 

ст. 87 БК України окремий підпункт наступного змісту: «з) програму медичних 

субсидій». 
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Висновки до Pозділу 2 

Проведений аналіз основних сфер фінансово-правового регулювання 

застосування тарифних механізмів дає можливість зробити наступні висновки.  

1. Аналіз застосування тарифного методу при регулюванні податкових відносин 

засвідчив, що Митний тариф не є тарифом у класичному розумінні цього слова, а є 

інструментом обчислення мита як загальнодержавного податку та своєрідним 

детальним розширеним класифікатором товарів (продукції), із зазначенням їх коду 

згідно з УКТ ЗЕД, їх опису та одиниць виміру, та ставок мита, які застосовуються при 

переміщенні через митний кордон України відповідних товарів (продукції) в формі їх 

ввезення (імпорту, реімпору).  

В Україні Митний тариф об’єднує лише усі ставки ввізного мита, а «вивізне мито 

нараховується за ставками, встановленими законом», зокрема таким є Закон України 

«Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів» від 24.10.2002 р. № 

216-IV, ставки мита в якому сформовані за тим же принципом, за яким побудовано 

Митний тариф України. Отже, митний тариф України не можна назвати «єдиним» або 

кодифікованим. Основна функція Митного тарифу – фіскальний інструмент, а 

допоміжні – регулюючої (встановлення тарифного бар’єру на доступ товарів на 

внутрішній ринок) та захисної його функцій (протекціонізм щодо внутрішнього 

виробника). 

За принципом формування митного тарифу врегульовано і порядок обчислення 

ставок акцизного податку з окремих груп товарів, зокрема у ст. 215 ПК України 

закріплені такі складові як: 1) код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД, опис товару 

(продукції) згідно з УКТ ЗЕД; 3) ставка податку; 4) одиниця виміру. Отже, підхід 

законодавця до формування митного тарифу та ст. 215 ПК України, що регулює 

питання підакцизних товарів та ставок податку, є спорідненими в частині законодавчої 

техніки, проте відмінними в підході до характеристики інструменту, що допомагає 

визначити вид товару та застосування до нього відповідної ставки акцизного податку. 

Відповідно вважаємо цілком доречним застосування такого терміну як «тариф 

акцизного податку» в назві статті ст. 215 ПК України та визначення його як «переліку 

ставок акцизного податку як загальнодержавного податку на підакцизні товари, що 
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систематизовані згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної 

діяльності (УКТЗЕД), складеною на основі Гармонізованої системи опису та кодування 

товарів». 

З’ясовано, що положення чинного ПК України в частині справляння акцизного 

податку з електричної енергії приведено у відповідність до положень Закону України 

«Про ринок електричної енергії» уже після запровадження нової моделі ринку 

електричної енергії. 

Особливістю застосування тарифного методу при визначенні ставок рентної 

плати є їх залежність від узагальнення, деталізації та групування однорідних груп 

суспільних відносин з користування відповідними ресурсами та вартості такої одиниці 

з метою максимальної індивідуалізації кожного платежу (мета користування, обсяги, 

регіон тощо). Особливістю рентної плати є те, що окремі платежі зараховуються у 

відповідній частині не до загального, а до спеціального фонду Державного бюджету, а 

також те, що визначена у відсотковому відношенні частина рентної плати є доходом 

бюджетів новостворених ОТГ. Зазначений розподіл рентної плати між доходами 

бюджетів різних рівнів є досить важливим, по-перше, для новостворених об’єднаних 

територіальних громад, по-друге, для наявності фінансових ресурсів для подальшого 

фінансування розвитку та модернізації вже існуючих родовищ та регіону в цілому. 

З’ясовано, що тарифний метод активно застосовується в ході регулювання 

відносин з мобілізації доходів від сплати наступних неподаткових обов’язкових 

платежів: 1) квазіподаткових платежів, пов’язані з наданням публічних послуг: а) 

судовий збір; б) державне мито; в) консульський збір; г) адміністративний збір; 

2) неподаткові платежі, що сплачують ліцензіати: внесок на регулювання. Загальним 

підходом до формування тарифів розмірів вказаних квазіподаткових платежів є їх 

компенсаційний характер - залежність від обсягу витрат, які здійснюються при наданні 

відповідної публічної послуги. Відмічено винятки з даного правила (розмір судового 

збору може залежати від ціни позову; в законі встановлюються пільги та звільнення від 

сплати відповідних платежів залежно від суб’єкта звернення). Відмінними рисами є: 

1) напрям спрямування коштів: а) судовий збір надходить до спеціального фонду 

Державного бюджету; б) адміністративний збір, державне мито та консульський збір 
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надходять до загального фонду бюджету; 2) рівень бюджету в бюджетній систем, до 

якого надходить платіж: а) виключно до Державного бюджету України надходять – 

судовий збір, консульський збір; б) до відповідно бюджету (Державного або місцевого 

бюджетів) залежно від суб’єкта надання публічної послуги – адміністративний збір; 

в) виключно до місцевого бюджету надходить державне мито; 3) ціль використання 

коштів, що мобілізуються: а) мають цільове призначення – кошти від судового збору 

(фінансування діяльності судів); б) не мають цільового призначення кошти 

консульського збору, державне мито; в) кошти в певній пропорції можуть 

розмежовуватися між відповідним бюджетом та фондом суб’єкта надання публічної 

послуги - кошти адміністративного збору.  

Не зважаючи на те, що в ст. 6 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне 

мито» чітко розмежовано випадки сплати державного мита до державного або 

відповідно до місцевого бюджету, в ст. 29 БК України не встановлено державне мито 

як джерело фінансування Державного бюджету України, тобто положення Декрету 

суперечить положенням діючого БК України, а тому вважаємо за доцільне привести 

положення Декрету у відповідність до БК України. Вважаємо також за необхідне 

вилучити зі ст. 7 вказаного Декрету положення про можливість здійснення сплати 

державного мита митними марками. На сьогодні в законодавстві відсутня методика 

визначення розміру чи інші чіткі правила, обумовлені необхідністю дотримуватися 

принципів збалансованості та компенсативності, згідно з яким розмір плати має 

відповідати узагальненим витратам на надання послуг. Встановлено необхідність: 

1)  закріплення відповідно до ст. 67 Конституції України елементів такого 

обов’язкового платежу як консульський збір, що є різновидом державного мита, на рівні 

спеціального закону; 2) тарифні ставки консульського збору мають бути єдиними для 

всіх закордонних дипломатичних установ України та встановлюватися законом 

відповідно до курсу євро (з наступним переведенням у валюту країни надання послуги); 

3) відповідно до вимог ч. 1 ст. 20 Закону України «Про Єдиний державний 

демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, 

посвідчують особу чи її спеціальний статус», у відповідному законі слід передбачити, 

що за консульські дії, що вчиняються на території України повинен сплачуватися 



128 
 

адміністративний збір. 

На законодавчому рівні закріплено принцип територіальності надання 

адміністративних послуг, їх оплати та зарахування до відповідного бюджету. Вважаємо 

за необхідне прийняття консолідованого Закону України «Про адміністративний збір», 

у якому слід закріпити загальні підходи до визначення та розміри адміністративного 

збору на основі тарифного методу та залежно від виду адміністративних послуг, 

незалежно від суб’єктів їх надання. 

При врегулюванні внесків на регулювання не застосовується тарифний метод, 

але їх розмір є складовою вартості наданих послуг у сфері енергетики (комунальних 

послуг) та витрати на його сплату включаються у відповідний тариф, отже, цей платіж 

є елементом тарифного механізму в зазначеній сфері. Внески на регулювання мають 

податкову природу, оскільки: 1) розмір визначається від чистого доходу ліцензіата за 

попередній квартал (0,15 відсотка); 2) не має компенсативного характеру чи характеру 

страхового платежу; 3) має всі елементи податку, передбачені в ст. 7 ПК України; 4) має 

характер непрямого податку, фактичним платником якого є кінцевий споживач послуг 

в сфері енергетики чи комунальних послуг, а юридичним – ліцензіат (суб’єкт 

господарювання). 

З огляду на податкову природу такого обов’язкового платежу як «внески на 

регулювання» пропонуємо: 1) доповнити ст. 9 ПК України підпунктом пунктом 

«9.1.8. внески на регулювання»; 2) доповнити ч. 3 ст. 29 БК України пунктом 

«139) надходження від сплати внесків на регулювання, передбачені ст.11 та 13 Закону 

України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг»». 

Фіскальним слід визнавати тариф, закріплений на рівні закону, що містить 

передусім переліки ставок (розмірів) обов’язкових (податкових та квазіподаткових) 

платежів до публічних фондів коштів, справляння яких здійснюється з метою 

фінансового забезпечення реалізації функцій держави та місцевого самоврядування, 

обумовлених суверенітетом України, а також обов’язком, що закріплений в ст. 67 

Конституції України, щодо сплати податків та зборів, в порядку і розмірах, 

встановлених законом. 
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2. За допомогою аналізу кола суб’єктів правовідносин в сфері електроенергетики 

можемо розподілити їх на три основні групи: 1) учасники ринку електричної енергії 

(виробники електричної енергії, трейдери, постачальники (в тому числі постачальник 

«останньої надії» та «постачальник універсальних послуг»), оператор ринку, оператор 

системи передачі, оператор системи розподілу, гарантований покупець); 2) споживачі 

електричної енергії; 3) суб’єкти публічної влади, до основних функцій яких віднесено 

моніторинг, державний контроль діяльності учасників ринку та пріоритетний захист 

прав споживачів (НКРЕКП, АМКУ). Особливою категорією споживачів є бюджетні 

установи, постачальником послуг для яких є «постачальник універсальних послуг», а 

тариф на послуги з постачання електричної енергії якого окремо затверджується 

НКРЕКП.  

Конкуренція забезпечується на етапі виробництва та постачання електричної 

енергії, однак на стадіях передачі та розподілу залишається монопольне становище 

суб’єктів та посилена роль держави в особі уповноважених органів. Але за НКРЕКП у 

виключних випадках залишились закріплені повноваження щодо встановлення 

тарифів, однак коло таких тарифів значно звузилось та, в основному, вони 

встановлюються на послуги, які надають суб’єкти, що діють на ринку, який перебуває 

в стані природної монополії. Недоліком є те, що за суб’єктами господарювання, які є 

природніми монополістами (ОСР), не закріплено обов’язку відкриття поточного 

рахунку із спеціальним режимом використання, що не дає можливість НКРЕКП 

здійснювати в повній мірі фінансовий контроль за надходження тарифних коштів та їх 

цільовим використанням. І, нарешті, суб’єктом, який здійснює захист прав споживачів 

на ринку електричної енергії, є НКРЕКП. АМКУ виконує особливу функцію по захисту 

економічної конкуренції, однак, що надзвичайно важливо, пріоритетними є права саме 

споживачів, а лише потім суб’єктів господарювання. 

Вважаємо, що Гарантований покупець, зважаючи на те, що він реалізує функції 

компенсування різниці між реальною ціною та «зеленим тарифом» та виконання 

спеціальних обов’язків із забезпечення доступності електричної енергії для побутових 

споживачів, має бути визнаний юридичною особою публічного права, а його фонди 

коштів – публічними, особливо зважаючи на те, що основним джерелом його 
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фінансування є тарифні кошти, які загалом мають ознаку публічності. 

Відмічаючи відмінності суб’єктного складу правовідносин, що виникають на 

ринку природнього газу від ринку електроенергії зазначимо наступні особливості: 

1) присутній оптовий продавець та оптовий покупець, 2) серед споживачів 

виокремлюються такі категорії як «вразливі» та «захищені». З’ясовано відмінності у 

визначенні ціни на природний газ як товар, яка встановлюється Урядом для побутових 

споживачів, а для інших – ринком. Тариф встановлюється НКРЕКП саме на послуги в 

газовій сфері.  

Особливістю розрахунку тарифів на житлово-комунальні послуги є «злиття» 

товару та послуги. Законодавець розмежовує житлову й комунальні послуги та 

акцентує увагу на їхній концептуальній відмінності – індивідуалізації та можливості 

визначення обсягу (на підставі показників встановленого приладу обліку, залежно від 

площі чи кількості зареєстрованих осіб тощо). Тарифи на житлово-комунальні послуги, 

які є регульованими, встановлюються НКРЕКП або органами місцевого 

самоврядування лише в тих сферах, які визначені Законом України «Про державне 

регулювання у сфері комунальних послуг», решта – за домовленістю сторін. 

Особливістю є те, що відбувається делегування НКРЕКП частини власних 

повноважень до ОМС, а тому таке регулювання є публічним. НКРЕКП у 

правовідносинах, що виникають у сфері теплопостачання, у межах повноважень 

виступає як суб’єктом ліцензування, так і тарифоутворення, тоді як на місцевому рівні 

суб’єктом ліцензування є Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська 

міські державні адміністрації, суб’єктом встановлення тарифів – органи місцевого 

самоврядування. 

Вважаємо за доцільне кошти, які надходять на поточний рахунок із спеціальним 

режимом використання в результаті оплати вартості спожитої електричної енергії 

(товар), природного газу чи регульованих комунальних послуг або ж сформованого на 

ринкових умовах тарифу, з метою реалізації публічного суспільного інтересу, 

виокремити умовно в окремий неконсолідований (представлений рядом рахунків) фонд 

коштів, що становить публічний інтерес і мобілізує «тарифні кошти». Для визнання 

такого фонду коштів публічним не вистачає такої ознаки як, обов’язковість при 
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ліквідації організації-розпорядника коштів передати їх обсягу до відповідного іншого 

публічного фонду коштів (Держаного бюджету, місцевого бюджету чи фонду іншого 

постачальника відповідних послуги, що обслуговуватиме відповідну мережу 

споживачів тощо).  

Важливим є прийняття Закону України «Про тарифні кошти», у якому має бути 

визначено мету, сферу застосування зазначеного Закону, правовий статус тарифних 

коштів, публічних фондів коштів, до яких вони мобілізуються, порядок ліквідації таких 

фондів, коло суб’єктів-розпорядників фондів коштів, їх права та обов’язки, взаємодія, 

а також, що надзвичайно важливо, закріпити відповідальність за нецільове та 

неефективне використання тарифних коштів, дієві механізми виявлення, усунення, 

притягнення (з градацією заподіяної шкоди) та протидії зазначеним порушенням у 

майбутньому. 

Субсидії на відшкодування з бюджетів вартості послуг, спожитих особами 

(побутовими споживачами), яким їх призначено, виплачуються за рахунок коштів 

Державного бюджету України шляхом надання субвенцій відповідним місцевим 

бюджетам згідно з положеннями БК України. За результатами впровадження 

монетизації субсидій змінено алгоритм розрахунків, у результаті чого кошти з бюджетів 

напряму надходять на банківські рахунки споживачів. 

3. За результатами впровадження медичної реформи змінюються основоположні 

засади фінансування сфери охорони здоров’я: 1) затверджується програма державних 

гарантій, у якій визначається перелік медичних послуг, вартість яких компенсується 

державою, тобто решта медичних послуг, які не ввійдуть до списку, мають стати 

платними; 2) розрахунок вартості визначених програмою послуг здійснюється на 

підставі затвердженого тарифу. Особливістю цієї сфери є: 1) затвердження тарифів 

Урядом; 2) затвердженню підлягають тарифи обумовлені особливостями та видами 

медичних послуг, з врахуванням коригувальних коефіцієнтів, що залежать від вікової 

групи пацієнтів, специфіки захворювання і територіального охоплення закладу - 

надавача послуг, рівня медичної допомоги; 3) розрахунок за тарифами в медичній сфері 

здійснюється виключно за рахунок коштів Державного бюджету України (головний 

розпорядник – Міністерство охорони здоров’я України, розпорядник бюджетних 
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коштів нижчого рівня – відповідальний виконавець бюджетної програми - 

Національної служби здоров’я України) безпосередньо НСЗУ з надавачами послуг 

(розпорядниками нижчого рівня або одержувачами бюджетних коштів); 4) частина 

бюджетних асигнувань на охорону здоров’я спрямовується на формування резервного 

фонду (не більше 1 % загального обсягу). 

 Суб’єктний склад суспільних відносин, що виникають при обчисленні, 

нарахуванні та сплаті вартості наданих медичних послуг, є трьохелементним: 1) НСЗУ, 

яка відповідає за своєчасні та в повному обсязі розрахунки за надані послуги; 2) надавач 

медичних послуг - заклад охорони здоров’я, які уклали договір із НСЗУ (в тому числі 

сімейний лікар, який діє за трудовим договором); 3) пацієнт, тобто особа, потреби якої 

задоволені надавачем послуг. 

Гарантоване бюджетне фінансування у сфері охорони здоров’я – це бюджетні 

правовідносини, які виникають, змінюються та припиняються між відповідними 

учасниками бюджетного процесу (зокрема, МОЗУ - ГРБК, НСЗУ - ВВБП, заклади 

охорони здоров’я – РБК чи ОБК), спрямовані на забезпечення потреб пацієнта, 

об’єктом яких є медична послуга, щодо надання якої звернувся пацієнт, та розрахунки 

за надання яких здійснюються відповідно до затвердженого тарифу із Державного 

бюджету України в межах встановленого бюджетного призначення. 

З метою деталізації положень Закону України «Основи законодавства України 

про охорону здоров’я» в частині регулювання надання медичних субсидій вбачаємо за 

доцільне здійснення врегулювання Урядом ключових питань їх надання: 1) суб’єкт, 

який має право на звернення щодо її призначення; 2) орган державної влади (місцевого 

самоврядування), який є відповідальним за: а) перевірку наявності у суб’єкта звернення 

права на неї (відповідність закріпленим критеріям); б) призначення/відмову у 

призначенні медичної субсидії; 3) механізм їх здійснення; порядок та випадки 

скасування надання медичної субвенції тощо.  

З метою закріплення саме за Державним бюджетом України видатків на медичні 

субсидії слід закріпити в п. 8 ч.1 ст. 87 БК України окремий підпункт наступного змісту: 

«з) програму медичних субсидій». 
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Розділ 3 

Фінансовий контроль та відповідальність в сфері  

застосування тарифних механізмів 

 

3.1. Фінансовий контроль у сфері застосування тарифних механізмів 

 

Фінансовий контроль в сфері мобілізації до публічних фондів коштів 

обов’язкових платежів, при встановленні яких законодавець застосовував тарифний 

метод, повністю підпадає під фінансово-правове регулювання. 

Що стосується фінансового контролю при застосуванні тарифних механізмів, то 

важливо зазначити наступне. По-перше, фінансовий контроль реалізується в процесі 

здійснення публічної фінансової діяльності та нерозривно із нею пов’язаний. По-друге, 

оскільки публічна фінансова діяльність є логічним продовженням фінансових 

правовідносин, тому і фінансовий контроль тісно пов’язаний із реалізацією фінансових 

правовідносин.  

Як зазначалося раніше, тарифні механізми загалом можемо розглядати як 

суспільні відносини, які охоплюють елементи управлінських, економічних, 

господарсько-правових, цивільно-правових, адміністративно-правових та інших 

відносин, однак частина з них є саме фінансовими правовідносинами, які виникають, 

змінюються та припиняються з метою задоволення публічного інтересу під час 

мобілізації, розподілу та використання коштів публічних фондів, тому і задля 

дотримання вимог чинного законодавства та недопущення порушень чи зловживань 

здійснюється публічний фінансовий контроль, а в результаті виявлених порушень – 

застосування заходів фінансової відповідальності та ініціювання інших видів 

юридичної відповідальності. 

На підставі розроблених в доктрині підходів до визначення правової природи та 

змісту поняття «фінансовий контроль», яке виступає родовим щодо поняття 

«фінансовий контроль у сфері застосування тарифних механізмів» проаналізуємо його 

зміст з урахуванням особливостей правового регулювання окремих тарифних 

механізмів залежно від стадій публічних фінансів. 
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3.1.1 Фінансовий контроль за застосуванням тарифних механізмів у сфері 

мобілізації коштів публічних фондів 

Так, у сфері застосування належної ставки акцизного податку чи рентної плати, з 

встановленого в ПК України переліку, що ми розглядаємо як окремі різновиди 

фіскальних тарифів, контролюючі органи застосовують повноваження, визначені 

передусім в ст. 19-1 ПК України, а також здійснюють: 1) контроль «за правильністю 

обчислення і своєчасністю сплати до бюджету податку з підакцизних товарів 

(продукції), що виробляються на території України» (п.224.1 ПК України); 2) контроль 

за «правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджету податку з 

підакцизних товарів (продукції), що ввозяться на територію України, під час митного 

оформлення» (п. 224.2 ПК України); 3) контроль за сплатою акцизного податку на 

митній території України з алкогольних напоїв і тютюнових виробів, пального та спирту 

етилового (п. 228.2 ПК України); 4) контроль за наявністю марок акцизного податку на 

пляшках (упаковках) алкогольних напоїв і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під 

час їх транспортування, зберігання та продажу, а також у разі ввезення таких товарів на 

митну територію України (п. 228.2 ПК України); 5) контроль за правильністю 

обчислення, своєчасністю і повнотою справляння рентної плати за: користування 

надрами для видобування корисних копалин (пп. 258.2.2 ПК України), спеціальне 

використання води (пп. 258.2.5 ПК України)  тощо [115]. 

Державна податкова служба України виконує зокрема такі завдання як: 

«реалізація державної податкової політики та політики у сфері державної митної 

справи, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування 

податкового, митного законодавства, здійснення в межах повноважень, передбачених 

законом, контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів 

податків і зборів, митних та інших платежів, державної політики у сфері контролю за 

виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, державної 

політики з адміністрування єдиного внеску, а також боротьби з правопорушеннями під 

час застосування законодавства з питань сплати єдиного внеску, державної політики у 

сфері контролю за своєчасністю здійснення розрахунків в іноземній валюті в 

установлений законом строк, дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків 
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за товари (послуги), а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської 

діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів» [118]. 

Державна митна служба України наділена повноваженнями в сфері контролю за 

застосуванням положень законодавства про митний тариф, передусім: 1) щодо 

попереднього контролю. Зокрема, відповідно до п. 41 ч.1 ст. 4 МК України «попередній 

документальний контроль – форма здійснення заходів офіційного контролю, яка 

полягає у проведенні в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон 

України посадовими особами митних органів перевірки відповідних документів і 

відомостей, а в разі потреби, за результатами застосування автоматизованої системи 

управління ризиками – візуального інспектування товарів, транспортних засобів, які 

ввозяться на митну територію України або поміщуються в митний режим транзиту» 

України об’єкт та база оподаткування митними платежами під час переміщення товарів 

через митний кордон України визначаються відповідно до цього Кодексу, ПК України 

та інших законів України. Митний орган з метою здійснення контролю правильності 

визначення митної вартості товарів має право застосовувати повноваження, встановлені 

в ч. 5 ст. 34 МК України, серед яких і право застосовувати форми митного контролю, що 

визначені в ст.. 336 МК України, зокрема перевіряти документи та відомості, які 

відповідно до ст. 335 МК України надаються митним органам під час переміщення 

товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України 

тощо [97]; 3) щодо наступного контролю – в ст. 336 МК України передбачено, що до 

форм митного контролю належить «пост-митний контроль», який відповідно до ч.1 

ст. 337-1 МК України передбачає право митних органів перевіряти точність і повноту 

інформації, що міститься у митній декларації, загальній декларації прибуття, та 

наявність, точність і правильність документів, на підставі яких здійснено випуск товарів 

формі документальних перевірок визначені в ст. 345-351 МК України [97].  

Слід зазначити, що якщо за результатами документальної перевірки митні органи 

встановлять факт порушення застосування митного тарифу, то декларанту надсилається 

повідомлення-рішення відповідно до ч. 12 ст. 354 МК України, а «у разі якщо грошове 
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зобов’язання розраховується митним органом за результатами перевірки, призначеної 

відповідно до кримінального процесуального закону, податкове повідомлення-рішення 

за результатами такої перевірки не виноситься до дня набрання законної сили 

відповідним вироком суду» (ч. 13 ст. 354 МК України) [97]. 

Відповідно до Положення про Державну митну службу України 

«Держмитслужба реалізує державну митну політику, державну політику у сфері 

боротьби з правопорушеннями законодавства з питань державної митної служби» [158], 

що обумовлює її компетенцію в сфері контролю щодо тарифних механізмів у митній 

сфері. Аналіз свідчить, що домінуюча більшість функцій Держмитслужби стосується 

контролю, серед яких, зокрема, «забезпечення та здійснення контролю за застосуванням 

відповідно до закону заходів тарифного та нетарифного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності під час пропуску товарів через митний кордон 

України, випуску їх у відповідний митний режим, а також після такого пропуску» (пп.40 

п.4 Положення) [158]. 

Діяльність контролюючих органів із встановлення (погодження, якщо 

визначається декларантом) бази оподаткування митом товарів, що переміщуються через 

митний кордон, та ставки мита відповідно до митного тарифу є також об’єктом 

контролю. Відповідно до ст. 28 МК України центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну митну політику, має право в порядку контролю за діяльністю 

підпорядкованих митних органів або їх посадових осіб скасовувати або змінювати їхні 

неправомірні рішення, а також вживати передбачених законом заходів за фактами 

неправомірних рішень, дій або бездіяльності зазначених органів або осіб [97].  

Загалом слід зазначити, що відповідно до ст. 19-2 ПК України Міністерство 

фінансів України як центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 

та реалізує державну фінансову політику, у частині забезпечення формування та 

реалізації податкової та митної політики [154] у сфері застосування фіскальних тарифів 

(митного тарифу, ставок акцизного податку та рентної плати), зокрема, виконує такі 

функції: 1) здійснює координацію діяльності контролюючих органів (ДПС України та 

ДМС України); 2) прогнозує, аналізує надходження податків, зборів, платежів, 

визначених ПК України та МК України, джерела податкових надходжень, та вивчає 
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вплив макроекономічних показників, законодавства, угод про вступ до міжнародних 

організацій, інших міжнародних договорів України на надходження податків, зборів, 

платежів, надає пропозиції щодо збільшення їх обсягу та зменшення втрат бюджету; 

розробляє проекти нормативно-правових актів. Такий контроль має ознаки 

моніторингу. Саме Міністерство фінансів України зобов’язане невідкладно реагувати 

на недоліки в фіскальних тарифних механізмах і реагувати на недоліки в роботі 

контролюючих органів або ініціювати відповідні зміни до законів України в сфері 

оподаткування.  

Окремо розглянемо питання фінансового контролю за дотриманням 

законодавства щодо застосування тарифів окремих квазіподаткових платежів. 

Судовий збір. Так, до об’єктів фінансового контролю у сфері публічної діяльності при 

застосуванні тарифних механізмів також належить судовий збір, який згідно Закону 

України «Про судовий збір» від 08.07.2011 р. № 3674-VI зараховується до спеціального 

фонду Державного бюджету (ст. 9), кошти якого спрямовуються на забезпечення 

здійснення судочинства та функціонування органів судової влади. Відповідно до ст. 4 

вказаного Закону «судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, 

в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні 

до ціни позову та у фіксованому розмірі» [197]. Закон також передбачає можливі форми 

його сплати у безготівковій або готівковій формі, у тому числі з використанням 

електронного платіжного засобу або за допомогою платіжних пристроїв (ст. 6).  

Судовий збір зараховується до спеціального фонду Державного бюджету (ч. 2 ст. 

29 БК України) [24], а тому входить до сфери контролю Рахункової палати України, 

порядок здійснення фінансового контролю якою регулюється Законом України «Про 

Рахункову палату» [193], Регламентом Рахункової палати, Методичними 

рекомендаціями з проведення Рахунковою палатою фінансового аудиту [96]. Згідно ст. 7 

Закону України «Про Рахункову палату», вона здійснює фінансовий аудит щодо 

«надходжень до державного бюджету податків, зборів, обов’язкових платежі та інших 

доходів, включаючи адміністрування контролюючими органами таких надходжень». А 
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ст. 10 Закону закріплює, що «Рахункова палата здійснює аудит ефективності та 

фінансовий аудит щодо законності, повноти нарахування, своєчасності сплати і 

зарахування на єдиний казначейський рахунок податків, зборів, обов’язкових платежів, 

інших доходів державного бюджету…» [193].  

Контроль за своєчасністю надходження та оперативний облік справляння 

судового збору здійснює Державна судова адміністрація України. Також загальні суди 

згідно Закону України «Про судовий збір» здійснюють щоденний контроль за 

своєчасністю сплати і надходження судового збору. Вони слідкують за правильністю 

визначення суми судового збору шляхом перевірки сплачених сум по кожній справі. 

Положення ч. 2 ст. 4 Закону передбачає справляння судового збору «у разі ухвалення 

судом постанови про накладення адміністративного стягнення», що зумовлює 

необхідність ретельного щоденного контролю за правильністю визначення судами 

судового збору, його реєстрації в окремому журналі у відповідності із затвердженою 

формою та своєчасної розноски отриманої виписки із казначейського рахунку щодо 

зарахованих сум судового збору на спеціальний рахунок у відділенні Держказначейства. 

На відміну від порядку формування тарифів на комунальні послуги, які за 

розміром є змінними в часі, ставка судового збору чітко встановлена в Законі «Про 

судовий збір» і не може змінюватись шляхом прийняття рішень конкретного суду в 

залежності від економічних чи іншого роду міркувань. Тому в частині формування 

розміру судового збору фінансовий контроль як такий не здійснюється. Проте, він є 

абсолютно доцільним в частині контролю за рішенням судів щодо факту сплати 

судового збору, оскільки статтею 5 Закону України «Про судовий збір» передбачено цілу 

низку пільг, згідно яких певні категорії позивачів при зверненні до суду звільняються 

від сплати судового збору. Оскільки оскаржити неправомірність рішення суду щодо 

сплати чи звільнення від сплати судового збору позивач може тільки в суді, виникає 

конфлікт інтересів між сторонами цих відносин, що, на наш погляд, зумовлює 

необхідність більш ефективного правового регулювання питання справляння судового 

збору в цій частині.  

Державне мито, консульський збір та адміністративний збір (плата за надання 

адміністративних послуг). 
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У певній мірі схожий за своїм функціональним призначенням з вищерозглянутим 

судовим збором (плата за послугу державного органу) наступний вид збору – 

адміністративний збір, який справляється при наданні адміністративних послуг. 

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про адміністративні послуги» «розмір плати за 

надання адміністративної послуги (адміністративного збору) і порядок її справляння 

визначаються законом з урахуванням її соціального та економічного значення. Плата за 

надання адміністративної послуги (адміністративний збір) зараховується до 

державного або відповідного місцевого бюджету, крім випадків, встановлених законом» 

законодавства при встановленні розміру плати за надання адміністративних послуг 

уповноваженими органами на підзаконному рівні, а також відсутні засади контролю за 

застосуванням встановлених тарифів, що є недоліком. Відсутні такі положення і в 

інших законах, що встановлюють окремі види адміністративного збору. Оскільки 

адміністративний збір (плата за надання адміністративних послуг) є окремим видом 

доходів бюджетів (відповідно до ч. 2 ст. 29 та 69 БК України) [24], то і контроль за їх 

надходженням врегульований передусім бюджетним законодавством.  

Відповідно до 3 ст. 2 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» 

державне мито справляється за вчинення нотаріальних дій державними нотаріальними 

конторами і виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад народних 

депутатів, а також за видачу дублікатів нотаріально засвідчених документів. В ч. 1 ст. 19 

Закону України «Про нотаріат» «за вчинення нотаріальних дій державні нотаріуси 

справляють державне мито у розмірах, встановлених чинним законодавством» [187]. 

Щодо приватних нотаріусів, то згідно статті 31 вказаного Закону, «приватні нотаріуси 

за вчинення дій, покладених на них відповідно до закону, справляють плату, розмір якої 

визначається законодавством у відповідній сфері. Оплата додаткових послуг правового 

характеру, що надаються приватними нотаріусами і не належать до вчинюваної 

нотаріальної дії, провадиться за домовленістю сторін» [187].  

Також в ст. 19 Закону України «Про нотаріат» зазначається, що «за надання 

державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із 

вчинюваними нотаріальними діями, а також технічного характеру справляється окрема 
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плата у розмірах, що встановлюються Головним управлінням юстиції Міністерства 

юстиції України в АРК, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та 

Севастополі. Кошти, одержані від надання таких додаткових послуг, спрямовуються до 

Державного бюджету України». Такі надходження до Державного бюджету належать 

до категорії власних надходжень бюджетних установ, що отримуються додатково до 

коштів загального фонду бюджету і включаються до спеціального фонду бюджету, 

зокрема підгрупа 2 – надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) 

діяльності (ч.4 ст. 13 БК України [24]). 

Слід зазначити, що у даному випадку державні нотаріуси можуть справляти як 

державне мито, так і сплату за інші види своїх послуг, які за своїм функціональним 

призначенням належить до публічних обтяжень і які зараховуються аналогічно 

державному миту до державного бюджету.  

Окрім цього, відповідно до ст. 31 Закону України «Про нотаріат» приватні 

нотаріуси за вчинення інших дій, покладених на них відповідно до закону, справляють 

плату, розмір якої визначається законодавством у відповідній сфері [187]. Ця плата є 

платою за надання адміністративних послуг (адміністративним збором), який 

справляється нотаріусами, оскільки вони реалізують делеговані владні повноваження 

щодо ведення державних реєстрів, зокрема, відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань» від 15.05.2003 р. № 755-IV та Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 р. № 1952-IV, який 

передбачає, що фінансове забезпечення приватних нотаріусів здійснюється за рахунок 

60 відсотків коштів адміністративного збору, що залишається у приватних нотаріусів, 

які здійснили державну реєстрацію прав [136]. Розміри адміністративного збору, що 

справляється нотаріусами, встановлюються Урядом, зокрема, Постановою Кабінету 

Міністрів України «Про надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у скорочені строки» від 

25.12.2015 р. № 1133.  

На наш погляд, ч. 2 ст. 31 Закону «Про нотаріат» доцільно доповнити реченням: 
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законодавством у відповідній сфері, за вчинення дій, покладених на приватних 

нотаріусів відповідно до закону, спрямовуються до Державного бюджету України». 

Отже, контроль за справлянням як державного мита, так і адміністративного збору, які 

справляють нотаріуси, здійснює Міністерство юстиції, внутрішній державний 

фінансовий аудит – Державна аудиторська служба України, проте лише за державними 

нотаріальними конторами, а зовнішній державний фінансовий аудит щодо надходження 

коштів до Державного бюджету України, справляння яких покладається як на 

державних, так і на приватних нотаріусів, здійснює Рахункова палата. 

Виконавчими комітетами сільської, селищної, міської ради відповідно до 

Інструкції про порядок обчислення та справляння державного мита, що затверджена 

Наказом Міністерства фінансів України від 07.07.2012 р. № 811, «на документах, що 

видаються платнику, і на відповідних документах та в книгах сільської, селищної та 

міської рад (реєстр для реєстрації нотаріальних дій тощо) робиться відмітка про суму 

стягнутого державного мита» [144]. У випадках, коли платники звільняються від сплати 

державного мита, у вказаній Інструкції вказано, що про це робиться відмітка з 

посиланням на законодавчі акти чи рішення сільських, селищних та міських рад про 

таке звільнення від сплати [144]. Відповідно до ст. 6 Декрету державне мито 

сплачується за місцем розгляду та оформлення документів і зараховується до бюджетів 

місцевого самоврядування на рахунки, відкриті в органах Державної казначейської 

служби України /далі - органи Казначейства/ (в іноземній валюті державне мито 

сплачується через уповноважені банки, інші фінансові установи України, 

національного оператора поштового зв’язку)» [132]. Окрім того, сплачене державне 

мито підлягає поверненню частково або повністю у випадках, передбачених статтею 8 

Декрету «Про державне мито» [132]. Таким чином, в діяльності органів, які здійснюють 

справляння державного мита та адміністративного збору (поточний фінансовий 

контроль), зливаються соціальна та фіскальна функції. 

Міністерство фінансів України, Державна податкова служба України, місцеві 

фінансові органи та органи державної податкової служби проводять перевірки щодо 

правильності справляння державного мита, а також своєчасності й повноти внесення 

його до бюджету в усіх уповноважених органах, що його справляють [144]. Перевірки 
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повноти і правильності справляння державного мита в окремих випадках здійснюють 

також у територіальних органах Державної міграційної служби України та у 

територіальних органах Державного агентства лісових ресурсів України [144]. 

Предметом перевірки є, зокрема, факт сплати державного мита, законність 

надання пільги чи повернення державного мита, своєчасності й повноти внесення його 

до бюджету, ведення обліку. При перевірці повноти і правильності справляння 

державного мита посадові особи органу державної податкової служби зобов’язані 

погашати наявні на контрольних талонах, наклеєних у книгах, митні марки своїм 

підписом з проставлянням дати погашення або спеціальним штампом, виготовленим 

для цієї мети. Правильність, повнота та своєчасність справляння державного мита за 

операції з цінними паперами, біржові операції, проведення аукціонів, видачу 

приватизаційних паперів перевіряються на підприємствах, установах і організаціях, які 

справляють державне мито [144]. 

Проте закон «Про адміністративні послуги» та інші закони, які встановлюють 

окремі види адміністративного збору, не визначають засади контролю за додержанням 

законодавства при встановленні розміру плати за надання адміністративних послуг 

уповноваженими органами на підзаконному рівні. Так, в ч. 1 ст. 7 Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» передбачено, що 

Міністерство юстиції України здійснює контроль за діяльністю у сфері державної 

реєстрації прав, у тому числі шляхом проведення моніторингу реєстраційних дій 

відповідно до цього Закону та приймає обов’язкові до виконання рішення, передбачені 

цим Законом, а в ст. 37-1 вказаного Закону деталізовано його зміст, проте не уточнено, 

чи є об’єктом такого контролю дотримання законодавства щодо нарахування, 

звільнення від сплати та стан справляння адміністративного збору, що, на нашу думку, 

має бути прямо закріплено в законі.  

Питання суб’єктів та об’єктів фінансового контролю за сплатою 

адміністративного збору також слід врегулювати в Законі України «Про 

адміністративний збір». Так, Буханевич О. та Оніщик Ю. наводять дані Державної 

казначейської служби України щодо надходження плати за надання адміністративних 

послуг та роблять висновок, що свідчить про відсутність належного контролю за 
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акумулюванням коштів, що надходять як плата за надання адміністративних послуг 

надання адміністративних послуг; 2) несумлінні суб’єкти надання адміністративних 

послуг збагачуються на наданні адміністративних послуг» [106, c. 46]. Здійснення 

належного фінансового контролю за розподілом та використанням коштів, які 

надходять за адміністративні послуги, сприятиме прийняттю системного нормативно-

правового акта з питань адміністративного збору (плати за надання адміністративних 

послуг), зокрема, Закону України «Про адміністративний збір». 

З метою інформативного забезпечення здійснення фінансового контролю в сфері 

сплати адміністративного збору (плати за надання адміністративних послуг) прийнято 

постанову Кабінету Міністрів України «Деякі питання ведення обліку доходів, які 

надходять як плата за надання адміністративних послуг» від 07.08.2013 р. № 600, у якій 

зазначено наступне: «1) облік доходів, які надходять як плата за надання 

адміністративних послуг, ведеться органами Державної казначейської служби у розрізі 

головних розпорядників бюджетних коштів згідно з кодами відомчої класифікації 

видатків та кредитування державного бюджету і територій; 2) бюджетні рахунки для 

ведення обліку зазначених доходів відкриваються в органах Державної казначейської 

служби за відомчою ознакою на підставі звернень головних розпорядників бюджетних 

коштів протягом місяця з дня набрання чинності цією постановою. Органи Державної 

казначейської служби надають виписки з таких рахунків у встановленому 

законодавством порядку; 3) відображення бюджетними установами операцій з надання 

адміністративних послуг у бухгалтерському обліку та розкриття відповідної інформації 

у розрізі видів адміністративних послуг здійснюється в порядку, визначеному 

Міністерством фінансів» [47]. 

 У свою чергу, справляння консульського збору здійснюється суб’єктами 

вчинення відповідних консульських дій, зокрема, п. 18 Положення про консульський 

збір України передбачено, що порядок сплати та зарахування консульського збору, при 

цьому мають бути враховані права осіб звернення на пільги щодо сплати як державного 

мита [132], різновидом якого є консульський збір, так і власне консульського збору, 

передбачені Положенням про консульський збір [153]. 
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На відміну від судового збору, фінансовий контроль за справлянням 

адміністративних зборів, консульського збору та державного мита входить до 

повноважень не тільки Рахункової палати України, але й інших суб’єктів, передусім 

головних розпорядників бюджетних коштів, місцевих фінансових органів, Державної 

аудиторської служби України, Верховної Ради України та місцевих рад, про що буде 

зазначено нижче. 

Згідно з ст. 2 Закону України «Про основні засади здійснення державного 

фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993 р. № 2939-ХІІ [189] до завдань 

державного фінансового контролю, що здійснюється центральним органом виконавчої 

влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України на реалізацію державної політики 

у сфері державного фінансового контролю – Державної аудиторської служби України, 

належить «здійснення державного фінансового контролю за використанням і 

збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, 

правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та взяттям зобов’язань, 

ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського 

обліку і фінансової звітності у міністерствах та інших органах виконавчої влади,… 

<…>, бюджетних установах і суб’єктах господарювання державного сектору 

економіки, а також на підприємствах, в установах та організаціях, які отримують 

(отримували у періоді, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів, <…> за 

дотриманням бюджетного законодавства, …» [189], а в ст. 10 вказаного Закону 

визначено права органу державного контролю. З цих положень непрямо, але випливає, 

що Державна аудиторська служба України здійснює контроль за дотриманням 

бюджетного законодавства щодо виконання бюджетів за доходами. Головні 

розпорядники бюджетних коштів, відповідно до БК України здійснюють: 1) внутрішній 

контроль за повнотою надходжень (ч. 5 ст. 22 БК України); 2) «досягнення економії 

бюджетних коштів, їх цільового використання, ефективності і результативності в 

діяльності розпорядників бюджетних коштів шляхом прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень» (ст. 26 БК України) [24], зокрема щодо застосування відповідних 

елементів тарифних механізмів. 

Верховна Рада України здійснює загальний фінансовий контроль в бюджетній 
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сфері, зокрема, і в частині надходжень від податкових та квазіподаткових платежів, при 

встановленні яких застосовуються тарифний метод. Так, за надходженням доходів до 

Державного бюджету України, як податкових, так і неподаткових, за напрямами, що 

визначені в ст. 108 БК України, парламент здійснює контроль за дотриманням 

бюджетного законодавства у процесі виконання закону про державний бюджет України. 

Зважаючи на те, що адміністративний збір (плата за надання адміністративних 

послуг) є доходом не лише Державного бюджету України, а й місцевих бюджетів, 

зауважимо, що відповідно до ч. 3 ст. 45 БК України «Рада міністрів АРК, місцеві 

державні адміністрації та виконавчі органи міських (міст республіканського АРК та 

обласного значення) рад координують діяльність відповідних органів стягнення щодо 

виконання визначених для територій показників доходів бюджету.» [24]. А в ст. 114 БК 

України закріплено, що Верховна Рада АРК та відповідні місцеві ради з контролю за 

дотриманням бюджетного законодавства здійснюють «контроль за виконанням рішення 

про місцевий бюджет» [24], а отже, як за уповноваженими органами на справляння 

адміністративного збору до місцевих бюджетів, так і за виконавчими органами, які 

«координують діяльність відповідних органів стягнення щодо виконання визначених 

для територій показників доходів бюджету» (ст. 45 БК України) [24]. 

Щодо Рахункової палати, то у ст. 98 Конституції України закріплено її 

повноваження зі здійснення контролю від імені Верховної Ради України за 

надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням, що 

уточнено в ст. 7 Закону України «Про Рахункову палату», де передбачено, що задля його 

реалізації Рахункова палата здійснює фінансовий аудит та аудит ефективності 

надходжень до державного бюджету податків, зборів, обов’язкових платежів та інших 

доходів, включаючи адміністрування контролюючими органами таких надходжень (про 

що зазначалось вище). Рахункова палата також здійснює аудит «надходжень 

закріплених за місцевими бюджетами загальнодержавних податків і зборів або їх частки 

та використання коштів місцевих бюджетів у частині видатків, які визначаються 

функціями держави і передані на виконання Автономній Республіці Крим та місцевому 

самоврядуванню» (виділено автором – Ю.Ж.) [193], до таких платежів належить і 

адміністративний збір (плата за надання адміністративних послуг). Відповідно до ч. 2 
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ст. 7 Закону України «Про Рахункову палату» «об’єктами контролю Рахункової палати 

при виконанні повноважень, визначених частиною першою цієї статті, є державні 

органи, органи влади АРК, органи місцевого самоврядування, інші бюджетні установи, 

у тому числі закордонні дипломатичні установи України, суб’єкти господарювання, 

громадські чи інші організації, фонди загальнообов’язкового державного соціального і 

пенсійного страхування, Національний банк України та інші фінансові установи» [193]. 

Проте, приватні нотаріуси не належать до «організацій», однак належать відповідно до 

ст. 1 Закону України «Про адміністративні послуги» до числа «суб’єктів державної 

реєстрації, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги», що 

входять до числа суб’єктів надання адміністративних послуг. Відповідно, вважаємо, що 

ч. 2 ст. 7 Закону України «Про Рахункову палату» слід доповнити і після слів «чи інші 

організації» додати після коми слова «суб’єкти надання адміністративних послуг». 

Окремо поаналізуємо питання фінансового контролю за сплатою внесків на 

регулювання, що є складовою доходів спеціального фонду Державного бюджету 

України, а надходження від його сплати (як зазначалося в другому розділі цієї роботи) 

спрямовуються на фінансування НКРЕКП зі спеціального фонду Державного бюджету 

України. Передусім контроль за його сплатою здійснюється Регулятором (НКРЕКП), 

який є колегіальним органом, що здійснює державне регулювання, моніторинг та 

контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг (ст. 1 Закону України від 22.09.2016 № 1540-VIII) [185]. Повноваження НКРЕКП 

зі здійснення державного контролю закріплені передусім в ст. 2 вказаного Закону [185]. 

В ст. 13 Закону України від 22.09.2016 № 1540-VIII передбачено, що Регулятор 

проводить перевірки суб’єкта господарювання, за результатами яких складаються акт 

перевірки або подання відповідного структурного підрозділу Регулятора про несплату 

внеску на регулювання або сплату його не в повному обсязі протягом кварталу, 

наступного за звітним, після чого у 15-денний рішення про застосування санкції 

оформлюється постановою Регулятора [185]. Перевірки проводяться відповідно до 

ст. 19 Закону № 1540-VIII на підставі рішення НКРЕКП, а саме – планові та позапланові 

виїзні, а також невиїзні перевірки відповідно до затверджених ним порядків контролю. 

Підконтрольними Регулятору суб’єктами виступають платники внесків на регулювання 
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– суб’єкти господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та 
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ослуг, визначену ст. 2 Закону № 1540-VIII [185]. 

У свою чергу, відповідно до ч. 3 ст. 11 вказаного Закону контроль за цільовим 

використанням Регулятором коштів внеску на регулювання здійснюється відповідно до 
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3.1.2 Фінансовий контроль за застосуванням тарифних механізмів у сфері 

використання коштів публічних фондів 

Правове регулювання важливих аспектів фінансового контролю при застосуванні 

тарифних механізмів у сфері медичного обслуговування населення закріплені у Законі 

України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування» від 19.10.2017 р. 

№ 2168-VIII (Закон № 2168) [135]. Згідно ст. 3 цього Закону «держава гарантує повну 

оплату згідно з тарифом за рахунок коштів Державного бюджету України надання 

громадянам необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, що передбачені 

програмою медичних гарантій» [135]. Аналіз національного законодавства, що регулює 

дану сферу відносин дає підстави зазначити, що в основі фінансового контролю при 

застосуванні тарифних механізмів у сфері медичного обслуговування (особливо при 

здійсненні поточного контролю) лежить один із принципів програми медичних гарантій 

– «цільове та раціональне використання коштів, передбачених на фінансування надання 

медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій» (п. 1 ст. 5 

Закону) [135]. Зазначений принцип надає фінансовому контролю за цільовим та 

раціональним використанням коштів, передбачених на фінансування медичних послуг, 

основоположного значення в контексті забезпечення ефективного функціонування 

даної сфери послуг. 

МОЗУ та підпорядковані йому НСЗУ й Державна служба України з лікарських 

засобів та контролю за наркотиками є головними органами у системі центральних 

органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізацію державної 

політику у сфері охорони здоров’я. Відповідно до Закону України «Про державні 

фінансові гарантії медичного обслуговування» [135], основні функції у сфері реалізації 

програми медичних гарантій здійснює Уповноважений орган (МОЗУ), до яких, 

зокрема, належить: «6) здійснення заходів, що забезпечують цільове та ефективне 
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використання коштів за програмою медичних гарантій, у тому числі заходів з перевірки 

дотримання надавачами медичних послуг вимог, встановлених порядком використання 

коштів програми медичних гарантій і договорами про медичне обслуговування 

населення» (ст. 7 Закону) [135].  

Уповноваженим органом щодо забезпечення застосування тарифних механізмів 

при наданні медичних послуг є НСЗУ [135] – відповідальний виконавець бюджетної 

програми «Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування 

населення» (23080060) [134]. 

Особливістю фінансового контролю в сфері надання медичних послуг є те, що: 

1) надавачі надають НСЗУ звіти; 2) на підставі звітів НСЗУ здійснює оплату, 

перераховуючи кошти на рахунки ЗОЗ (РБК чи ОБК), відкриті в Казначейській службі; 

3) Державна казначейська служба України здійснює відповідно до ст. 43 БК України 

попередній (реєстрація бюджетних зобов’язань) та поточний контроль (здійсненні 

платежів за цими зобов’язаннями) за відповідністю взятих бюджетних зобов’язань ЗОЗ 

бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (ст. 112 БК України) та їх 

кошторису (фінансового плану); 4) МОЗ отримує від НСЗУ як відповідального 

виконавця бюджетної програми відповідно до ст. 22 та 58 БК України звіти про її 

виконання; 5) наступний фінансовий контроль за виконанням цієї бюджетної програми 

здійснюють Державна аудиторська служба України та Рахункова палата (зовнішній 

державний фінансовий аудит). 

Основні функції у сфері забезпечення функціонування системи застосування 

тарифних механізмів є Міністерство охорони здоров’я України, яке одночасно є 

головним розпорядником бюджетних коштів відповідно до ст. 22 БК України та 

Постанови Уряду «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного 

обслуговування населення у 2020 році» [52], який реалізує повноваження зі здійснення 

фінансового контролю за додержанням бюджетного законодавства на підставі положень 

передусім: 1) ч. 5 ст. 22 БК України, де передбачено, що він як головний розпорядник 

бюджетних коштів: а) здійснює управління бюджетними коштами у межах 

встановлених йому бюджетних повноважень, забезпечуючи ефективне, результативне 

і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи 
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розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у 

бюджетному процесі (п.7); б) організовує та здійснює моніторинг виконання 

бюджетних програм, здійснює оцінку їх ефективності (п. 6-1); в) здійснює внутрішній 

контроль за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов'язань розпорядниками 

бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і витрачанням 

ними бюджетних коштів (п. 9) [24]; 2) ч. 3 ст. 26 БК України – МОЗ України в особі 

керівника організовує внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечує їх 

здійснення у своїх установах і на підприємствах, в установах та організаціях, що 

належать до сфери управління такого розпорядника бюджетних коштів [24]. В цій же 

статті визначено поняття «внутрішній контроль» та «внутрішній аудит» [24]. 

НСЗУ як відповідальний виконавець бюджетної програми відповідно до ч. 4 ст. 20 

БК України забезпечує цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом 

усього строку реалізації відповідної бюджетної програми у межах визначених 

бюджетних призначень, і як розпорядник нижчого рівня щодо підпорядкованих 

виконавців бюджетної програми (РБК та ОБК) здійснює контрольні повноваження, 

властиві головному розпоряднику бюджетних коштів, зазначені вище. 

Важливою особливістю фінансового контролю при застосуванні тарифних 

механізмів у сфері медичних послуг є залучення громадського контролю за діяльністю 

Уповноваженого органу, який відповідно до Закону № 2168 здійснює основні функції 

при застосуванні тарифних механізмів. Такий суб’єкт фінансового контролю 

передбачений законодавцем «з метою забезпечення прозорості», що також виступає 

одним із принципів, на яких базується програма медичних гарантій [135].  

Щодо тарифних механізмів у сфері енергетики та комунальних послуг, то вони 

мають свою специфіку та аналогічно розглянутій вище ситуації в медичній сфері 

яскраво демонструють багатоаспектність та множинність контролюючих суб’єктів. Так, 

відповідно до ч. 2 ст. 3 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Регулятор 

здійснює державне регулювання шляхом, зокрема «державного контролю та 

застосування заходів впливу» [185]. 

Фінансовий контроль починає здійснюватися НКРЕКП задовго до надання 
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послуг, а саме: на етапі затвердження відповідних тарифів. Фінансовий контроль в 

різних сферах, щодо яких НКРЕКП є регулятором (електроенергетика, природній газ, 

комунальні послуги) здійснює за аналогічним алгоритмом, а тому продемонструємо 

його стадії на прикладі різних сфер. 

1. Фінансовий контроль НКРЕКП щодо встановлення тарифу. Так, відповідно до 

Постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з 

централізованого водопостачання холодної води та водовідведення» від 10.03.2016 р. 

№ 303, структура тарифів – це складові економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних 

із провадженням у планованому періоді (період тривалістю 12 місяців (з 01 січня по 

групуються за статтями, визначеними НКРЕКП відповідно до положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку, що затверджені Мінфіном, та складові планованого прибутку, 

на основі яких розраховуються та встановлюються тарифи [173]. Отже, при обчисленні 

розміру тарифу, як випливає з наведеного вище визначення, включаються витрати, 

згруповані за категоріями відповідно до положень ведення бухгалтерського обліку, а 

також розмір планованого прибутку. 

Відповідно до п. 1.9 цієї ж Постанови, для встановлення тарифів на 

централізоване водопостачання та/або водовідведення ліцензіат подає НКРЕКП в строк 

до 01 червня кожного року у друкованому й електронному вигляді заяву та розрахунки 

тарифів за встановленими формами з підтвердними матеріалами і документами, що 

використовувалися для розрахунків [173]. Отже, якщо розглядати з позиції процедурних 

моментів, то важливо зазначити, що роль державного Регулятора у затвердженні тарифу 

не є прямою (безпосередньою): з одного боку, НКРЕКП затверджує тариф на відповідну 

послугу, однак, з іншого, таке затвердження є опосередкованим, оскільки повний 

детальний розрахунок планованих витрат та планованого прибутку здійснюється 

ліцензіатом з урахуванням правил та нормативів, визначених чинними нормативно-

правовими актами. 

У продовження зазначеного вище, відмітимо, що формування тарифів 

здійснюється ліцензіатами відповідно до річних планів ліцензованої діяльності, 

економічно обґрунтованих планованих витрат з урахуванням фактичних даних та 
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основних особливостей технологічних процесів, техніко-економічних розрахунків, 

кошторисів з урахуванням ставок податків та зборів, цін на матеріальні ресурси й 

послуги у планованому періоді [173] (річний план ліцензованої діяльності складається 

окремо за кожним видом такої діяльності на підставі фактичних за останні п’ять років 

та прогнозованих обсягів водопостачання та водовідведення). 

Крім витрат, до тарифів включається планований прибуток (сума коштів, що 

додається до суми повної планованої собівартості і спрямовується на здійснення заходів 

інвестиційної програми, погашення основної суми запозичень (кредитів, позик) та/або 

забезпечення необхідного рівня прибутковості капіталу власників, відшкодування 

витрат з податку на прибуток). Планування складової прибутку, що передбачається для 

здійснення заходів інвестиційної програми, провадиться відповідно до інвестиційної 

програми ліцензіата, затвердженої згідно з його установчими документами і погодженої 

органами місцевого самоврядування та схваленої НКРЕКП в установленому порядку 

(п. 2.9 Постанови) [173].  

Третім розділом вищезазначеної постанови НКРЕКП визначено вичерпний 

перелік витрат, які включаються до повної собівартості послуги. На підставі 

зазначеного переліку ліцензіат розраховує вартість тарифу та подає на затвердження 

Регулятора. У свою чергу, НКРЕКП має право на коригування розміру витрат, які є 

складовими при розрахунку тарифу на визначену послугу (у нашому прикладі – 

водопостачання та водовідведення). 

Відповідно до положень Постанови НКРЕКП від 14.09.2017 р. № 1131 

інвестиційна програма має пройти наступні етапи: 1) розроблення інвестиційної 

програми; 2) оприлюднення проекту інвестиційної програми та інформації щодо 

порядку подання до нього пропозицій; 3) погодження та затвердження інвестиційної 

програми: ліцензіат НКРЕКП кожного року до 01 серпня року, що передує плановому, 

попередньо погоджує з Регулятором заходи для подальшого їх включення до проекту 

інвестиційної програми на планований період шляхом подання в електронному вигляді 

річного інвестиційного плану; 4) розгляд інвестиційних програм уповноваженим 

органом (якщо таким органом є НКРЕКП, то інвестиційна програма схвалюється, якщо 

ж орган місцевого самоврядування – погоджується): подання заяви щодо схвалення 
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(погодження) інвестиційної програми (кожного року, не пізніше ніж за три місяці до 

дати початку планованого періоду); розгляд уповноваженим органом протягом 20 

робочих днів поданої заяви (питання, які досліджуються: а) обґрунтування необхідності 

та доцільності проведення робіт, закупівлі матеріалів тощо щодо кожного заходу 

інвестиційної програми; б) обґрунтування вартості запланованих заходів, визначених в 

інвестиційній програмі; в) визначення джерел фінансування, розрахованих відповідно 

до структури тарифу (допустиме відхилення від структури тарифу становить не більше 

5 %)); 5) внесення змін до інвестиційної програми; 6) виконання інвестиційної 

програми: критерії здійснення контролю за виконанням: а) стан виконання; б) цільове 

використання коштів, передбачених для виконання програми; в) відповідність 

фактичних обсягів використання коштів планованим; г) фактичні результативні 

показники здійснення заходів інвестиційної програми; 7) контроль за виконанням 

інвестиційної програми [167]. 

Як вбачається із зазначеного вище, для набрання чинності інвестиційної 

програми її проект проходить досить складні етапи, без виконання одного з яких 

неможливо перейти до реалізації наступного. На кожній стадії суб’єкту публічної влади 

(органам місцевого самоврядування або ж НКРЕКП) надається своя особлива роль у 

процесі прийняття та виконання запланованих заходів: 1) погодження з Регулятором до 

01 серпня заходів, які в подальшому будуть включені до проекту інвестиційної 

програми; 2) подання на розгляд затвердженої ліцензіатом інвестиційної програми до 

НКРЕКП (якщо об’єкти перебувають у приватній або державній власності) або ж на 

погодження до органів місцевого самоврядування (якщо у комунальній власності), а 

потім подання на розгляд до уповноваженого органу; 3) визнання уповноваженими 

органами НКРЕКП або органу місцевого самоврядування (враховуючи розподіл 

повноважень, затверджений ліцензійними умовами здійснення відповідних видів 

діяльності); 4) внесення змін до інвестиційної програми за умови необхідності 

коригування суми більше ніж на 5 % від загальної суми фінансування заходів 

неможливе без уповноваженого органу; 5) прийняття звітності та подальший контроль 

за виконанням інвестиційної програми покладається на уповноважений орган тощо.  

Аналізуючи порядок розроблення, схвалення, затвердження, погодження та 
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виконання інвестиційної програми, можемо говорити, що НКРЕКП здійснює на 

кожному з етапів саме фінансовий контроль, що набуває різних його форм (попередній, 

поточний та наступний). Отже, оскільки встановлення тарифу передбачає спочатку 

схвалення певних програм (інвестиційних), витрати на виконання яких є обов’язковими 

і виступають основою при розрахунку тарифу, важливою складовою попереднього 

фінансового контролю у сфері тарифних механізмів є проведення детального аналізу 

щодо обґрунтованості вартості запланованих закупівель товарів/робіт/послуг, які у 

подальшому вплинуть на розрахунок тарифу. 

Затвердження тарифів є складним багатоаспектним механізмом з численною 

кількістю специфічних особливостей, що потребує вузької спеціалізації учасників, що 

забезпечують його функціонування. У процесі нормативно-правового тарифоутворення 

потребують врахування такі фактори: 1) ставка тарифу має бути достатньою для 

покриття витрат постачальника послуг; 2) споживачі повинні мати фізичну можливість 

оплатити такі послуги.  

Отже, на першій стадії формування тарифів відбувається попередній фінансовий 

контроль, що включає в себе два елементи: 1) проведення детального аналізу щодо 

обґрунтованості вартості запланованих закупівель, які у подальшому впливають на 

розрахунок тарифу; 2) контроль нарахування тарифу шляхом надання уповноваженому 

органу компетенції при поданні відповідних документів здійснити аналіз зазначених у 

них даних та надати свою оцінку з можливістю коригування як цілей майбутнього 

використання коштів, так і сум на відповідні цілі. 

2. Фінансовий контроль НКРЕКП щодо застосування тарифу, що є видом 

поточного фінансового контролю, який проявляється в тому, що уповноважений орган 

продовжує відігравати важливу роль при безпосередній реалізації відносин (протягом 

періоду, на який затверджено інвестиційну програму та ставку тарифу). Як приклад, 

внесення змін до інвестиційної програми може бути здійснено аж до 01 листопада 

поточного року (за умови, що сума, яка підлягає коригуванню, становить не менше 5 % 

від загальної суми затверджених до початку планового періоду витрат у формі 

інвестиційної програми). Сутність поточного фінансового контролю полягає в тому, що 

протягом календарного періоду, на який затверджено тариф, уповноважений орган 
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продовжує виконувати свою функцію щодо регулювання діяльності, така діяльність є 

незалежною та у вигляді координуючих дій, однак при виявленні порушень 

уповноважений орган має оперативно та своєчасно усунути всі недоліки та порушення. 

Фінансовий контроль НКРЕКП за результатами застосування тарифу, що має характер 

наступного фінансового контролю. Савченко Л.А. зазначає, що особливістю наступного 

фінансового контролю є те, що поряд із виявленням фактів порушень фінансової 

дисципліни й різного роду зловживань застосовуються заходи для усунення виявлених 

недоліків і порушень, здійснюється відшкодування завданої шкоди, винні особи 

притягуються до відповідальності та розробляються заходи щодо запобігання 

відповідним порушенням і покращення роботи підконтрольного суб’єкта, що, у свою 

чергу, сприяє запобіганню таким порушенням у майбутньому [213].  

Взявши за основу зазначену вище позицію науковця, виокремимо ключові 

аспекти здійснення наступного фінансового контролю при застосуванні тарифних 

механізмів. Як зазначалося раніше, останнім етапом процесу реалізації інвестиційної 

програми є саме проведення контролю за її виконанням, який проводиться за такими 

напрямками, як стан виконання, цільове використання, відповідність фактичних обсягів 

використання коштів планованим, фактичні результативні показники здійснення 

інвестиційної програми [167]. Крім того, ліцензіат зобов’язаний протягом 60 

календарних днів після закінчення строку виконання інвестиційної програми надати до 

уповноваженого органу звіт про виконання інвестиційної програми та пояснювальну 

записку щодо виконання та використання коштів. 

Таким чином, положення Постанови НКРЕКП від 14.09.2017 року № 1131 

детально регламентують процедуру звітності підконтрольних суб’єктів (ліцензіатів) 

перед контролюючим (НКРЕКП). Після подання звітності контролюючий орган 

здійснює перевірку достовірності поданих даних, а саме: фінансових показників 

виконання затвердженої раніше інвестиційної програми. Важливо зазначити, що 

виконання інвестиційної програми здійснюється протягом календарного року (періоду, 

на який затверджується інвестиційна програма); всі заходи, на які мають бути 

спрямовані кошти, передбачені в тарифах для виконання інвестиційних програм, мають 

бути в повному обсязі, повністю профінансовані протягом планового періоду. 
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Інвестиційна програма вважається виконаною за умови стовідсоткового 

цільового використання коштів та виконання фізичних обсягів заходів відповідно до 

фактичних джерел фінансування протягом планового періоду та можливого 

продовження виконання заходів, погоджених інвестиційною програмою, за умови 

дотримання ліцензіатом певних вимог (якщо недофінансування заходів інвестиційної 

програми здійснено з причин, незалежних від ліцензіата, рішення щодо можливості 

продовження виконання робіт інвестиційної програми приймає НКРЕКП на засіданні 

за результатами перевірки ліцензіата) [168]. Також важливим є той факт, що виконаними 

вважаються об’єкти, введені в експлуатацію відповідно до вимог чинного 

законодавства, прийняті на баланс та щодо яких здійснено повне фінансування [168]. 

На думку автора, зазначені положення Постанови НКРЕКП від 31.08.2017 р. (а за 

аналогією й інших постанов, які регулюють відносини, що виникають при розробці, 

погодженні, затвердженні та виконанні інвестиційних програм в інших сферах, 

державне регулювання в яких провадить НКРЕКП, - електроенергетика, 

водопостачання та водовідведення тощо) є суперечливими та потребують подальшого 

удосконалення, оскільки протягом планованого періоду, який дорівнює одному 

календарному року, досить складно, а в деяких випадках – неможливо, реалізувати всі 

заходи через обмеженість у часовому вимірі. У зв’язку з цим, при розробленні 

інвестиційної програми ліцензіат вимушений розділяти один капітальний захід, 

спрямований на модернізацію матеріально-технічного забезпечення та оптимізації 

процесу надання послуг (залежно від функцій, які покладено законодавством на 

ліцензіата) на декілька частин, що, у свою чергу, не гарантує досягнення кінцевої мети. 

Тому, на нашу думку, необхідно запровадити довгострокове інвестування заходів та 

можливості переходу фінансування одного заходу на наступні планові періоди. До 

нормативно-правових актів варто внести зміни щодо запровадження довгострокових, 

середньострокових та річних заходів, виконання яких відповідно планувати протягом 5-

ти, 3-х, та 1-го років. В інвестиційній програмі передбачити вичерпний перелік заходів, 

фінансування яких буде здійснюватись протягом 1, 3 чи 5 років, на основі чого мають 

розроблятись та затверджуватись нові інвестиційні програми.  

З іншого ж боку, є ризик щодо невиконання інвестиційних програм або ж 
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неефективного використання коштів, оскільки ліцензіат фактично несе 

відповідальність лише в частині тих коштів, які споживачі перерахували за надані 

послуги, так як «кошти, не використані протягом строку виконання інвестиційної 

програми, за рішенням НКРЕКП можуть вилучатись зі структури тарифу або 

переноситись до інвестиційної програми наступного періоду» [168]. Тобто кошти, які 

фактично надходять на рахунок, стають власністю надавача послуг, а решта коштів 

може бути знята з попередніх періодів та зарахована в наступних як зниження ставки 

тарифу.  

Що стосується звітування, то ліцензіат зобов’язаний протягом першого кварталу 

поточного календарного року оприлюднити звіт про виконання схваленої 

(затвердженої) інвестиційної програми за минулий календарний період [168]. 

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» «Регулятор здійснює 

державний контроль за дотриманням суб’єктами господарювання, що провадять 

діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних 

сферах та ліцензійних умов шляхом проведення планових та позапланових виїзних, а 

також невиїзних перевірок відповідно до затверджених ним порядків контролю» [185]. 

Окремо зупинимося на питанні фінансового контролю за цільовим та 

ефективним використанням тарифних коштів, що реалізується Регулятором та 

можливий у зв’язку з наступним. Перше – оскільки тарифні кошти надходять на 

поточний рахунок зі спеціальним режимом використання конкретного 

електропостачальника (постачальника комунальних послуг), то можливість 

використання цих коштів, у тому числі на власний розсуд, є обмеженою та чітко 

регламентована інвестиційною програмою і структурою тарифу, зобов’язаннями щодо 

здійснення розрахунків з іншими суб’єктами ринку електричної енергії. Друге – у разі 

виникнення заборгованості перед іншими суб’єктами ринку, що може призвести до 

розбалансування діяльності всього ринку електричної енергії, Регулятор, враховуючи 

спеціальний правовий режим поточного рахунку електропостачальника 

(постачальникам комунальних послуг), може передбачити механізм автоматичного 

розрахунку з контрагентами (без врахування волі постачальника послуг). Третє – 
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виконання інвестиційної програми здійснюється в межах затверджених Регулятором 

витрат та з подальшим обов’язковим звітуванням про її цільове та ефективне 

виконання. 

Органи державного фінансового контролю при застосуванні тарифних 

механізмів у сфері енергетики та комунальних послуг поділяються на два рівні: 

загальнодержавні (НКРЕКП) та місцеві (Рада міністрів АРК, обласні, Київська та 

Севастопольська міські державні адміністрації).  

Фінансовий контроль органів місцевого самоврядування в сфері встановлення 

тарифів. Такий фінансовий контроль здійснюється органами місцевого самоврядування 

у межах повноважень, закріплених, зокрема, Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» від 21.05.1995 р. № 280/97-ВР закріплено повноваження 

місцевих рад та їх виконавчих комітетів [183]. Відповідно до ст. 28 вказаного Закону до 

власних (самоврядних) повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських 

рад належать: «2) встановлення в порядку і межах, визначених законом, тарифів на 

побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання 

та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, послуги з 

централізованого постачання холодної води, послуги з централізованого постачання 

гарячої води, послуги з водовідведення (з використанням внутрішньо будинкових 

систем), які встановлюються національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг), транспортні та інші 

послуги)» [183].  

Однак, у свою чергу, за НКРЕКП закріплені повноваження щодо затвердження 

ліцензійних умов, при визначенні яких Регулятор може делегувати частину 

повноважень щодо встановлення тарифів та контролю за їх застосуванням, а також 

погодження інвестиційних програм органам місцевого самоврядування. Таким чином, 

при делегуванні повноважень орган місцевого самоврядування набуває статусу суб’єкта 

здійснення самоврядного фінансового контролю. Наприклад, Постановою НКРЕКП від 

22.03.2017 № 308 затверджено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності 

з виробництва теплової енергії; з транспортування теплової енергії магістральними і 

місцевими (розподільчими) тепловими мережами; з постачання теплової енергії та 
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визначено коло повноважень НКРЕКП, обласних та Київської міської державних 

адміністрацій щодо ліцензування діяльності у зазначеній сфері [145].  

Варто наголосити, що встановлення тарифів – це не єдине повноваження, яке 

делегується Регулятором органам місцевого самоврядування. Наведемо декілька 

прикладів. Так, Постановою НКРЕКП «Про затвердження Порядку розроблення, 

погодження, затвердження та виконання інвестиційних програм суб’єктів 

господарювання у сфері теплопостачання» від 31.08.2017 № 1059 передбачено, що 

«після затвердження інвестиційної програми (здійснюється ліцензіатом – примітка 

Ю. Ж.) стосовно об’єктів теплопостачання, що перебувають у комунальній власності, 

ліцензіат звертається до органу місцевого самоврядування, повноваження якого 

поширюються на територію, на якій здійснюється діяльність ліцензіата, із заявою щодо 

погодження цієї програми [168]. 

Якщо орган місцевого самоврядування є уповноваженим органом, то ліцензіат 

погоджує інвестиційну програму відповідно до вимог глави 4 цього Порядку», а саме: 

«інвестиційні програми розглядаються уповноваженим органом згідно з вимогами цієї 

глави. Якщо уповноваженим органом є НКРЕКП, то інвестиційна програма 

схвалюється НКРЕКП, а якщо орган місцевого самоврядування – погоджується 

органом місцевого самоврядування» [168]. 

Крім того, цією ж Постановою передбачено, що кожного року, не пізніше ніж за 

два місяці до початку календарного року, ліцензіат звертається до уповноваженого 

органу із заявою про погодження інвестиційної програми; уповноважений орган 

перевіряє на відповідність подану заяву та додані до неї документи та у разі виявлення 

порушень не приймає заяву до розгляду; після усунення недоліків або ж у випадку їх 

відсутності орган місцевого самоврядування розглядає заяву на предмет необхідності 

та доцільності проведення заходів, які планується здійснити, джерела фінансування (у 

тому числі залучення кредитних коштів), обґрунтування вартості цих заходів. У разі 

відсутності зауважень, інвестиційна програма погоджується органом місцевого 

самоврядування [168]. 

Таким чином, фінансовим контролем органів місцевого самоврядування при 

встановленні та застосуванні тарифів варто розуміти передбачену чинним 
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законодавством діяльність органів місцевого самоврядування щодо реалізації 

делегованих державою повноважень із: 1) здійснення контрольних заходів, які 

спрямовані на перевірку законності та обґрунтованості ставок тарифів в сфері 

комунальних послуг, заходів інвестиційної програми та їх вартості, фінансування яких 

здійснюватиметься за рахунок тарифних коштів; 2) здійснення заходів контролю за 

цільовим і ефективним використанням тарифних коштів, що мобілізуються на 

поточних рахунках зі спеціальним режимом використання. 

Характеризуючи суб’єктів фінансового контролю у сфері тарифних механізмів 

варто підкреслити їх системність та взаємоузгодженість (принаймні де-юре) в силу 

дотичності предметних сфер їх діяльності. Приміром, НКРЕКП взаємодіє з АМКУ та 

органами фінансового контролю у процесі моніторингу та під час проведення АМКУ 

розслідувань на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг [185]. Крім того, 

відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Регулятор взаємодіє з КМУ, 

центральними органами виконавчої влади в питаннях розроблення і реалізації програм 

економічного і соціального розвитку України, державних цільових програм (ч. 1 ст. 6). 

Регулятор надає на запит КМУ, інших органів державної влади документи, статистичну 

та іншу інформацію, необхідні для виконання ними своїх функцій (ч. 4 ст. 6) [185]. 

3.1.3 Загальний та спеціальний бюджетний контроль в сфері застосування 

тарифних механізмів 

Встановлені тарифи застосовуються при розрахунку видатків публічних фондів, 

здійснення яких є об’єктом контролю органів фінансового контролю, основна частка 

яких – органи контролю за додержанням бюджетного законодавства. Органи державної 

влади та місцевого самоврядування відповідно до доктрини фінансового права 

здійснюють фінансовий контроль як органи, що володіють загальною або спеціальною 

компетенцією в сфері публічної фінансової діяльності [33]. Повноваження в сфері 

контролю за здійсненням видатків публічних фондів коштів відповідно до 

встановлених тарифів належать таким органам державної виконавчої влади, які 

наділені спеціальними повноваженнями в сфері бюджетного контролю:  

1) Державна казначейська служба України, яка реалізовує державну політику у 
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сферах казначейського обліку виконання бюджетів та внесення на розгляд Міністра 

фінансів пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у зазначених 

сферах, відповідно до ст. 43 та 112 БК України здійснюють зокрема і в сфері здійснення 

видатків обсяг яких обумовлений встановленими тарифами, контроль за: 

1) бюджетними повноваженнями при зарахуванні надходжень бюджету; 

2) відповідністю взятих бюджетних зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів 

відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми; 

3) відповідністю платежів взятим бюджетним зобов'язанням та відповідним 

бюджетним асигнуванням; 4) контроль за виконанням головними бухгалтерами 

бюджетних установ повноважень шляхом оцінки їх діяльності [24]; 

2) Державна аудиторська служба України реалізує державну політику у сфері 

державного фінансового контролю. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про основні 

засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», «здійснення 

державного фінансового контролю забезпечує центральний орган виконавчої влади, 

уповноважений Кабінетом Міністрів України на реалізацію державної політики у сфері 

державного фінансового контролю» [189]. Серед переліку сфер, в яких той чи інший 

орган виконавчої влади реалізовує державну політику, найбільш загальну компетенцію 

має та відіграє провідну роль у сфері фінансового контролю Державна аудиторська 

служба, серед завдань якої «реалізація державної політики у сфері державного 

фінансового контролю; внесення на розгляд Міністра фінансів пропозицій щодо 

забезпечення формування державної політики у сфері державного фінансового 

контролю; здійснення державного фінансового контролю, спрямованого на оцінку 

ефективного, законного, цільового, результативного використання та збереження 

державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, досягнення економії 

бюджетних коштів; надання у передбачених законом випадках адміністративних 

послуг» (п.3 Положення) [116]. Отже, даний орган не тільки реалізує політику 

фінансового контролю, він активно приймає участь у правотворенні в сфері 

фінансового контролю шляхом розроблення та внесення пропозицій щодо 

вдосконалення відповідних законодавчих актів. 

Звернемо увагу на те, що в Законі України «Про основні засади здійснення 
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фінансового контролю в Україні» не передбачена можливість здійснення перевірок за 

цільовим та ефективним використанням тарифних коштів, що мають публічний 

характер, і відповідно до закону мають використовуватися виключно на заходи, 

визначені інвестиційною програмою і витрачатися можуть виключно на цілі, що 

визначені в структурі тарифу. Відповідно, вважаємо за необхідне внесення змін до 

Закону України «Про основні засади здійснення фінансового контролю в Україні», а 

саме: 1) до частини першої статті 2 внести доповнення, а саме після коми додати «або 

ліцензіатів надання комунальних послуг чи в сфері енергетики»; 2) до ст. 3 внести 

доповнення, а саме після слів «коштів і майна» додати слова «тарифних коштів (що 

надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання ліцензіатів в сфері 

енергетики (комунальних послуг) від споживачів) незалежно від форми власності 

суб’єкта господарювання». 

Вказані органи перебувають під координацією Міністерства фінансів України, 

яке володіє загальною компетенцією в сфері публічних фінансів і зокрема, в сфері 

встановлення публічних тарифів та застосування тарифних механізмів, яке відповідно 

до ст. 111 БК України здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на 

кожній стадії бюджетного процесу як щодо державного бюджету, так і місцевих 

бюджетів, якщо інше не передбачено законодавством України, а також в межах своїх 

повноважень забезпечує реалізацію єдиної державної політики у сфері контролю за 

дотриманням бюджетного законодавства, координує та спрямовує діяльність органів 

виконавчої влади, уповноважених на проведення контролю за дотриманням 

бюджетного законодавства, якщо інше не передбачено законодавством [34]. Мінфін 

також забезпечує формування та реалізацію єдиної державної податкової і митної 

політики, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час 

застосування податкового та митного законодавства, здійснює координацію та 

спрямування діяльності органів виконавчої влади, уповноважених на проведення 

контролю за дотриманням бюджетного законодавства, а також здійснює нормативно-

правове регулювання у сфері контролю за дотриманням бюджетного законодавства, 

державного фінансового контролю, державного внутрішнього фінансового контролю, 

казначейського обслуговування бюджетних коштів, визначає організаційно-
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методологічні засади здійснення внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту, 

проводить оцінку функціонування систем внутрішнього контролю і внутрішнього 

аудиту; забезпечує внутрішній контроль і внутрішній аудит у Мінфіні та на 

підприємствах, установах і організаціях, що належать до сфери його управління [154]. 

Цікавим є факт належності до сфери управління Міністерства фінансів України 

державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго», яке є 

оператором системи передачі на ринку електричної енергії, основним завданням якого 

є «здійснення диспетчерського (оперативно-технологічного) управління режимами 

роботи об’єднаної енергетичної системи України» відповідно до ринок електричної 

енергії [222]. Раніше воно перебувало в підпорядкуванні Міністерства енергетики та 

вугільної промисловості України, що було логічним. Проблема полягає в тому, що: 

1) напрям функціонування держпідприємства не відповідає напряму державної 

політики, виконання якого забезпечує Міністерство фінансів України; 2) перебування 

ДП «НЕК Укренетрго» в підпорядкуванні Міністерства фінансів України призводить 

до розбалансування єдиної енергетичної системи України, «диспетчер» якої опинився 

поза енергетичною сферою. Відповідно, вважаємо за доцільне змінити 

підпорядкування ДП «НЕК Укренерго» і закріпити його в управлінні Міністерства 

енергетики України.  

Кабінет Міністрів України як вищий орган виконавчої влади здійснює загальне 

керівництво державними фінансами й паралельно здійснює загальний фінансовий 

контроль. Уряд забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової 

політики, розробляє та здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-

технічного, соціального й культурного розвитку країни; здійснює та координує роботу 

міністерств, інших органів виконавчої влади, обслуговує державний борг України, 

приймає рішення про випуск облігацій державних внутрішніх та зовнішніх позик тощо 

В ст. 116 Конституції України до функцій КМУ віднесено: 1) забезпечення 

проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики; політики у 

сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, 

охорони природи, екологічної безпеки і природокористування; 2) розробляє та здійснює 
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загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального і 

культурного розвитку України [85]. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» від 

27.02.2014 р. № 794-VII (Закон № 794) КМУ здійснює виконавчу владу безпосередньо 

та через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів 

Автономної Республіки Крим та місцеві державні адміністрації, спрямовує, координує 

та контролює діяльність цих органів [181], а також Уряд забезпечує проведення 

державної політики цін та здійснює державне регулювання ціноутворення [181]. 

Контрольна діяльність Уряду в сфері публічних фінансів та публічного 

тарифотворення відповідно до Закону № 794 полягає передусім у: 1) постійному 

контролі за виконанням органами виконавчої влади Конституції України та інших актів 

законодавства України, вжиття заходів щодо усунення недоліків у роботі зазначених 

органів (ч. 2 ст. 19); 2) контролі за додержанням законодавства органами виконавчої 

влади, їх посадовими особами, а також органами місцевого самоврядування з питань 

виконання ними делегованих повноважень органів виконавчої влади (п. 3 ч. 1 ст. 20, ч. 

5 ст. 39); 3) контролі діяльності державних господарських об’єднань, підприємств, 

установ та організацій (ч. 3 ст. 24). 

Окремо в ч. 4 ст. 44 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» 

передбачено, що «Кабінет Міністрів України, Прем’єр-міністр України, міністр, який 

очолює міністерство, що здійснює контроль за діяльністю з виробництва чи постачання 

на ринку електричної енергії та ринку природного газу відповідно до встановлених 

законом вимог про відокремлення і незалежність оператора системи передачі та 

оператора газотранспортної системи, не можуть здійснювати координацію та контроль 

суб’єктів господарювання, які діють на підставі ліцензії на провадження діяльності з 

передачі електричної енергії чи транспортування природного газу, а також не можуть 

призначати членів органів управління таких суб’єктів господарювання» [181]. Однак, 

по-перше, Уряд контролює діяльність органів місцевої державної влади, які 

уповноважені надавати ліцензії (зокрема місцеві державні адміністрації та органи 

місцевого самоврядування в частині реалізації ними делегованих повноважень з 

ліцензування, які закріплені, зокрема в ч. 1 ст. 16-1 Закону України «Про 
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теплопостачання», чи встановлення тарифів на послуги централізованого 

водопостачання і водовідведення – ст. 12 Закону України «Про питну воду, питне 

водопостачання та водовідведення») та здійснювати контроль за відповідними 

суб’єктами господарювання, і, по-друге, відповідно до ст. 20 вказаного Закону Уряд 

повинен здійснювати «заходи щодо демонополізації та антимонопольного 

регулювання економіки, розвитку конкуренції та ринкової інфраструктури» [181] і тим 

самим на підставі аналізу даних, що надходять від органів фінансового контролю 

ініціювати застосування відповідним Регулятором заходів впливу та санкцій до 

вказаних суб’єктів.  

Передусім Уряд отримує інформацію від органу виконавчої влади, 

уповноваженого Кабінетом Міністрів України на реалізацію державної політики у 

сфері державного фінансового контролю, – Державної аудиторської служби України, 

яка переважно самостійно виявляє порушення в сфері встановлення чи застосування 

тарифів, що призвели до неефективного витрачання бюджетних коштів. Ініцатором 

може виступати і Уряд, зокрема в ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення 

державного фінансового контролю в Україні» передбачено, що Кабінет Міністрів 

України може надавати доручення Державній аудиторській службі України щодо 

проведення ревізій у підконтрольних установах, в якому містяться факти, що свідчать 

про порушення ними законів України [189]. Кабінет Міністрів України для здійснення 

контрольних повноважень може давати запит НКРЕКП щодо надання певних 

документів, статистичної та іншої інформації, що необхідна для виконання ним своїх 

функцій [185]. 

Зауважимо, що відповідно до ч. 2 ст. 31 Закону № 794 Кабінет Міністрів України 

також «одержує від Рахункової палати відомості про результати перевірок, ревізій та 

обстежень, а також пропозиції щодо притягнення до передбаченої законом 

відповідальності осіб, винних у порушенні вимог законодавства, нецільовому та 

неефективному використанні коштів, заподіянні матеріальної шкоди державі, 

розглядає такі відомості та пропозиції, вживає в межах своєї компетенції відповідних 

заходів та інформує про них Рахункову палату» [181]. 

Роль Президента України у фінансовому контролі зумовлено його статусом як 
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глави держави. Стаття 106 Основного Закону визначає повноваження Президента 

України, серед яких слід виокремити наступні: 1) підписує закони, прийняті Верховною 

Радою України; 2) має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів 

(крім законів про внесення змін до Конституції України) з наступним поверненням їх 

на повторний розгляд Верховної Ради України. Проте це стосується функції 

законотворення, зокрема і в сфері тарифів. Проте, Президент України є «гарантом 

державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції 

України, прав і свобод людини і громадянина» (ст. 102 Конституції України), а також 

Головою Ради національної безпеки і оборони України (ст. 17 Конституції України) [85]. 

Відповідно Президент України здійснює державний контроль, зокрема за додержанням 

фінансової та енергетичної безпеки держави. 

Єдиним органом законодавчої гілки влади в Україні є Верховна Рада України. 

Контрольні функції Верховної Ради України є частиною механізму державного 

контролю і спрямовані на забезпечення вирішення завдань, які ставляться перед 

органом законодавчої влади. Науковці до контрольних функцій парламенту України 

відносять законодавчу та бюджетно-фінансову. Конституцією Україно визначено 

повноваження Верховної Ради України (стаття 85), серед яких: 1) внесення змін до 

Конституції України; 2) прийняття законів; 3) затвердження Державного бюджету 

України та внесення змін до нього, контроль за виконанням Державного бюджету 

України, прийняття рішення щодо звіту про його виконання; 4) затвердження 

загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, 

національно-культурного розвитку, охорони довкілля; 5) здійснення парламентського 

контролю у межах, визначених цією Конституцією та законом [85] тощо.  

Контроль від імені Верховної Ради України за надходженням коштів до 

Державного бюджету України та їх використанням здійснює Рахункова палата, яка є 

постійно діючим органом зовнішнього державного фінансового контролю (діяльність 

регулюється Законом України «Про Рахункову палату» від 2 липня 2015 р.) [193]. На 

сьогодні Рахункова палата здійснює передусім фінансовий аудит та аудит ефективності, 

в таких сферах, що пов’язані із застосуванням фіскальних тарифів (при надходженні 

коштів до Державного бюджету України та місцевих бюджетів) та інших публічних 
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тарифів, у відносинах, пов’язаних з витрачаннях бюджетних коштів, що визначені в 

пункті частини 1 ст. 7 Закону України «Про Рахункову палату», а також інші функції, що 

визначені в частині першій вказаної статті.  

На сьогодні контролю Рахунковою палатою піддається функціонування 

НКРЕКП, у діяльності якої виявлено недоліки і порушення, основні рекомендації щодо 

усунення яких були виконані [76]. Окремі зауваження стосувалися нормативно-

правової сфери (зокрема, необхідності формування тарифів на послуги з 

диспетчерського управління та на послуги з передачі електроенергії, врегулювання 

спорів, що виникають між суб’єктами, щодо здійснення купівлі-продажу електроенергії 

гарантованим покупцем), а інші – управління майном та використання коштів (зокрема, 

щодо зменшення витрат на оренду приміщень) [76]. 

Контроль за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх 

використанням є функцією Рахункової плати, що закріплена в ст. 98 Конституції 

України, і є основним напрямом її діяльності [85]. Проте, відповідно ст. 19 Конституції 

України, «органи державної влади діють «лише на підставі, в межах повноважень та у 

спосіб, що передбачені Конституцією та законами України» [85], а тому на рівні закону 

за Рахунковою палатою закріплено і може закріплюватися більш широке коло 

контрольних повноважень, що допомагає в здійсненні контрольної функції Верховної 

Ради України в тому числі. Так, Рахункова палата здійснює фінансовий аудит та аудит 

ефективності щодо: надходжень до державного бюджету податків, зборів, обов’язкових 

платежів та інших доходів, включаючи адміністрування контролюючими органами 

таких надходжень [30]. В ч. 2 ст. 7 Закону України «Про Рахункову палату» міститься 

перелік об’єктів контролю Рахункової палати, до яких належать зокрема і суб’єкти 

господарювання без уточнення їх форми власності чи сфери відносин контролю, проте 

в ч. 1 т. 7 такі сфери контролю перелічуються, при тому, що їх перелік не є «закритим», 

оскільки доповнюється положеннями інших законів [193]. На нашу думку, з огляду на 

множинність законів, що регулюють відносини в енергетичні сфері, вважаємо за 

доцільне зважаючи на публічний характер коштів тарифу та чіткі вимоги законодавства 

щодо їх цільового використання, доповнити перелік сфер контролю, що закріплений в 

частині першій ст. 7 Закону України «Про Рахункову палату» окремими пунктом: 
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 аналізує цільове та ефективне використання тарифних коштів (що надходять на поточні 

рахунки із спеціальним режимом використання ліцензіатів в сфері енергетики 

(комунальних послуг) від споживачів)» [193]. 

Отже, якщо органи спеціального бюджетного контролю концентрують увагу на 

діяльності із правильного застосування положень фінансового законодавства при 

здійсненні видатків відповідних публічних фондів коштів, при розрахунку яких 

застосовуються встановлені тарифи, то об’єктом загального фінансового контролю є: 

встановленням тарифів; 2) діяльність суб’єктів, уповноважених на здійснення видатків 

публічних фондів коштів відповідно до встановлених тарифів; 3) діяльність органів 

спеціального фінансового контролю в сфері застосування встановлених тарифів. 

На підставі зазначеного вище, фінансовий контроль при застосуванні тарифних 

механізмів на стадії використання коштів публічних фондів слід розглядати як 

регламентовану нормами фінансового права діяльність публічних органів влади 

стосовно своєчасності, доцільності та повноти планування, виконання та звітування 

щодо виконання запланованих заходів, використання коштів, які надходять на рахунки 

зі спеціальним режим використання суб’єктів господарювання – надавачів послуг, на 

які встановлюються тарифи спеціально уповноваженими державними органами чи 

органами місцевого самоврядування з метою задоволення суспільного публічного 

інтересу. 
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3.2. Фінансово-правова відповідальність за порушення законодавства при 

застосуванні тарифних механізмів 

 

Питання ефективності фінансового контролю є надзвичайно важливим для 

учасників фінансових правовідносин і лежить не тільки у площині підвищення якості 

нормативно-правового регулювання питань фінансової дисципліни, але й ефективності 

механізму виявлення правопорушень у цій сфері, формування дієвого механізму їх 

попередження та усунення. Важливим елементом останнього є застосування до 

правопорушника заходів примусу, тобто притягнення такої особи до юридичної 

відповідальності. 

Під юридичною відповідальністю дослідники теорії держави та права розуміють 

«передбачені нормами права і здійснювані в правових відносинах у процесуальному 

порядку уповноваженими державою суб’єктами засоби державного примусу до особи, 

яка вчинила правопорушення, що тягне для неї обов’язок зазнавати несприятливих 

наслідків особистого, майнового або організаційного характеру, вид і міра яких 

передбачені санкціями правових норм» [230]. 

Відповідальність за порушення фінансового законодавства розглядається як 

форма реалізації державно-владного примусу, що виникає у разі вчинення порушення 

приписів фінансово-правових норм і полягає у застосуванні спеціально 

уповноваженими державними органами до правопорушника передбачених законом 

санкцій. Цікавим є той факт, що відповідальність за порушення фінансового 

законодавства є комплексним правовим явищем, яке включає як фінансову, так і інші 

види юридичної відповідальності (адміністративну, кримінальну, дисциплінарну тощо) 

у разі порушення фінансово-правових норм. 

Однак, при визначенні сутності поняття «фінансово-правова відповідальність» 

між дослідниками не лише фінансового, а й інших галузей права точиться дискусія. 

Слушною є думка Очкуренка С.В., який зазначає, що самостійність фінансової 

відповідальності не виключає застосування для захисту регулятивних фінансових 

правовідносин інших видів юридичної відповідальності, але будь-які інші види 

юридичної відповідальності, як окремо, так і в сукупності не можуть компенсувати 
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об’єктивної необхідності у спеціальній фінансово-правовій відповідальності [110]. 

Для більш глибокого розуміння правової природи самого поняття «фінансово-

правова відповідальність» необхідно розглянути через її ознаки. Дмитренко Е.С. до 

ознак фінансово-правової відповідальності пропонує віднести наступні: 1) є системою 

правовідносин між державою в особі уповноважених органів та порушником приписів 

фінансово-правових норм; 2) її змістом є спричинення для правопорушника певних 

негативних наслідків за фінансове правопорушення; 3) метою є: а) покарання 

правопорушника у притаманній сфері фінансово-правового регулювання формі; 

б) охорона фінансових правовідносин; в) припинення правопорушення; 

г) відшкодування завданої шкоди [55]. Шолкова Т.Б. розглядає фінансову 

відповідальність шляхом проведення порівняльного аналізу з адміністративною 

відповідальністю та встановлення їх відмінностей. Так, зокрема, дослідник виокремлює 

наступні відмінні риси фінансової відповідальності: різна правова підстава та правове 

регламентування застосування фінансово-правових та адміністративних санкцій; поряд 

з фінансово-правовими можуть застосовуватися адміністративні чи кримінальні 

санкції; застосування фінансово-правових санкцій не тягне для суб’єкта 

правопорушення наслідки тільки грошово-майнового характеру; суб’єктом, до якого 

застосовується фінансово-правова відповідальність, може бути як фізична, так і 

юридична особа; адміністративна відповідальність застосовується виключно при 

наявності вини (умислу чи необережності), а фінансова відповідальність може 

застосовуватись автоматично за наявності формального складу правопорушення, при 

цьому відсутність вини є підставою оскарження рішення про застосування 

відповідного заходу впливу; фінансово-правова відповідальність настає тільки за 

порушення фінансових норм, що встановлюють правила поведінки суб’єктів 

фінансових правовідносин, захищають фінансові інтереси держави; фінансові 

правовідносини через свою природу мають майновий (та пов'язаний з ним) характер, 

тому правопорушення в цій сфері завжди завдають певної майнової шкоди державі і 

всьому суспільству [232] тощо. 

На підставі зазначеного вище, підсумуємо, що фінансово-правова 

відповідальність – це особливий вид юридичної відповідальності, який застосовується 
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до суб’єкта фінансового правопорушення (як фізичної, так і юридичної особи) за 

порушення фінансового законодавства спеціально уповноваженими на те публічними 

органами влади, тягне за собою застосування санкцій майнового характеру та не 

виключає притягнення правопорушника до інших видів юридичної відповідальності 

(адміністративної, кримінальної тощо). 

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про основні засади здійснення фінансового 

контролю в Україні» та Положення про Державну аудиторську службу України, 

Держаудитслужба «вживає в установленому порядку заходів до усунення виявлених 

під час здійснення державного фінансового контролю порушень законодавства та 

притягнення до відповідальності винних осіб, а саме: вимагає від керівників та інших 

осіб підприємств, установ та організацій, що контролюються, усунення виявлених 

порушень законодавства; здійснює контроль за виконанням таких вимог; звертається 

до суду в інтересах держави у разі незабезпечення виконання вимог щодо усунення 

виявлених під час здійснення державного фінансового контролю порушень 

законодавства з питань збереження і використання активів; застосовує заходи впливу 

за порушення бюджетного законодавства, накладає адміністративні стягнення на осіб, 

винних у порушенні законодавства; передає в установленому порядку правоохоронним 

органам матеріали за результатами державного фінансового контролю у разі 

встановлення порушень законодавства, за які передбачено кримінальну 

відповідальність або які містять ознаки корупційних діянь» (пп.9 п.4 Положення) [116]. 

Держаудитслужба для виконання покладених на неї завдань має право: 

«призупиняти в межах повноважень, передбачених законом, бюджетні асигнування, 

зупиняти операції з бюджетними коштами в установленому законодавством порядку, а 

також застосовувати та ініціювати застосування відповідно до закону інших заходів 

впливу в разі виявлення порушень законодавства; вилучати в судовому порядку до 

бюджету виявлені під час проведення ревізій приховані, занижені валютні та інші 

платежі, порушувати перед відповідними органами питання про припинення 

бюджетного фінансування і кредитування у разі, коли отримані підприємствами, 

установами та організаціями кошти і позички використовуються з порушенням 

законодавства; порушувати перед відповідними державними органами питання про 
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визнання недійсними договорів, укладених з порушенням законодавства, у судовому 

порядку стягувати у дохід держави кошти, отримані підконтрольними установами за 

незаконними договорами, без установлених законом підстав та з порушенням 

законодавства; накладати у випадках, передбачених законом, адміністративні 

стягнення; порушувати перед керівниками відповідних органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій питання про 

притягнення до відповідальності осіб, винних у допущених порушеннях; у разі 

виявлення збитків, завданих державі чи підприємству, установі, організації, що 

контролюється, визначати їх розмір в установленому законодавством порядку; брати в 

установленому порядку участь у засіданнях колегій міністерств, інших центральних та 

місцевих органів виконавчої влади з питань стану фінансово-бюджетної дисципліни» 

(пп.18-24 п. 6 Положення) [116]. 

Проаналізуємо склад правопорушень та притягнення до відповідальності за 

порушення законодавства при застосуванні тарифних механізмів, розпочавши з 

фіскальних тарифів. 

Тарифи, що встановлені в податковому законодавстві, зокрема, митний тариф та 

переліки ставок акцизного податку та рентної плати, охороняються нормами 

податкового та митного законодавства, за порушення яких відбувається притягнення 

до фінансової відповідальності, як це передбачено ст. 111 ПК України, платників 

відповідних податків (зборів) [115]. 

Щодо фінансового контролю тарифних механізмів у сфері митної справи 

ДМС України «застосовує до платників податків передбачені законом штрафні 

(фінансові) санкції за порушення вимог законодавства з питань державної митної 

справи та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на 

Держмитслужбу, інші санкції та обмеження у торгівлі з окремими країнами відповідно 

до міжнародних актів» (пп.37 п.4 Положення) [158]. 

ДПС України «застосовує до платників податків (платників єдиного внеску) 

передбачені законом фінансові (штрафні) санкції (штрафи) за порушення вимог 

податкового законодавства чи законодавства з інших питань, контроль за дотриманням 

якого покладено на ДПС; складає стосовно платників податків протоколи про 
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адміністративні правопорушення та виносить постанови у справах про адміністративні 

правопорушення у порядку, встановленому законом; застосовує до фінансових 

установ, які не подали відповідним контролюючим органам ДПС в установлений 

законом строк повідомлення про відкриття або закриття рахунків платників податків 

чи розпочали здійснення видаткових операцій за рахунком платника податків до 

отримання повідомлення відповідного територіального органу ДПС про взяття рахунка 

на облік у ДПС, фінансові (штрафні) санкції (штрафи) в установлених ПК України 

розмірах» (пп. 14-16 п.5 Положення Про податкову службу України) [158]. 

Несплата фіскальних платежів, ставки яких становлені фіскальними тарифами за 

надання публічних послуг (судовий збір, державне мито, консульський збір, 

адміністративний збір), не призводить до фінансово-правової відповідальності, 

оскільки для надання послуги необхідним є надання підтвердного документа про факт 

сплати відповідного платежу. Основним видом правопорушення в цій сфері є 

ненадання або необґрунтоване надання пільг щодо сплати вказаних платежів, що 

призводить до притягнення до інших видів юридичної відповідальності (дисциплінарна 

або адміністративна відповідальність). 

Третім видом обов’язкових платежів, що є елементом тарифного механізму, є 

внески на регулювання. Як зазначалося вже у підрозділі 2.2. цього дослідження, 

фінансування НКРЕКП здійснюється за рахунок надходжень від сплати внесків на 

регулювання зі спеціального фонду Державного бюджету України. Однак, за сплату не 

в повному обсязі або ж несплату цього внеску до платника внеску також 

застосовуються санкції. Відповідно до ст. 13 Закону України від 22.09.2016 р. № 1540-

VIII Регулятор приймає рішення про накладення на такого платника внеску штрафу у 

розмірі 5 відсотків несплаченої суми внеску на регулювання; рішення про накладення 

штрафу приймається на підставі акта перевірки суб’єкта або подання відповідного 

структурного підрозділу Регулятора про несплату або сплату не в повному обсязі 

протягом кварталу, наступного за звітним, у 15-денний строк з моменту складення акта 

перевірки або отримання відповідного подання та оформлюється постановою; штраф 

може бути накладено протягом шести місяців з дня виявлення правопорушення, але не 

пізніше одного року з дня його вчинення [185]; строк сплати штрафу – протягом 15 днів 
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з дня вручення або отримання постанови, у разі несплати у зазначений строк – 

виконання постанови НКРЕКП здійснюється відповідно до Закону України «Про 

виконавче провадження» [130]. 

Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування» від 

19.10.2017 р. № 2168-VIII не приділяє належної уваги порядку застосування санкцій, за 

порушення його правових норм, обмежившись положенням, що «особи, винні у 

порушенні законодавства про державні фінансові гарантії медичного обслуговування 

населення, несуть відповідальність відповідно до закону» [135]. Оскільки, витрачання 

коштів відповідно до встановленого тарифу на гарантовані державною медичні 

послуги здійснюється за рахунок бюджетних коштів, в межах процесу виконання 

бюджету за видатками, то порушення в цій сфері мають ознаку порушення бюджетного 

законодавства, перелік яких закріплено в ст. 116 БК України [24], за вчинення яких 

наступає бюджетна відповідальність в формі застосування заходів впливу, що 

закріплені передусім в ст. 117 БК України [24]. Відзначимо, що основними видами 

порушень цій сфері є нецільове використання бюджетних коштів, або їх використання 

понад обсяги встановлених бюджетних асигнувань. 

Що стосується порушень законодавства щодо застосування тарифів в сфері 

енергетики та комунальних послуг зазначимо наступне. Як зазначалося раніше, у 

підрозділі 3.1 цього дослідження, НКРЕКП наділена повноваженнями щодо 

проведення планових та позапланових виїзних і невиїзних перевірок, здійснення 

моніторингу ринків, затвердження тарифів на визначені послуги або ж розробка та 

затвердження методик, за якими мають бути визначені тарифи, забезпечення захисту 

прав споживачів, делегування частини власної компетенції органам місцевого 

самоврядування чи органам державної виконавчої влади на місцях [69]. 

Відповідно до статті 22 Закону України від 22.09.2016 р. № 1540-VIII, суб’єкти 

господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, 

несуть відповідальність за правопорушення у сферах енергетики та комунальних 

послуг, визначені законами України «Про природні монополії», «Про комбіноване 

виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного 

енергопотенціалу», «Про ринок електричної енергії», «Про ринок природного газу», 



174 
 

«Про трубопровідний транспорт», «Про теплопостачання», «Про питну воду та питне 

водопостачання», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» та іншими 

законами, що регулюють відносини у відповідних сферах [185]. Крім того, частиною 

другою цієї ж статті передбачено, що посадові особи суб’єктів господарювання несуть 

адміністративну та кримінальну відповідальність, у той час як заходи впливу, 

передбачені цими законами, застосовуються до суб’єктів господарювання. 

Основними видами порушень законодавства, що вчиняються в сфері 

застосування тарифних механізмів, можна відзначити: порушення ліцензійних умов, 

порушення пов’язані з нецільовим чи неефективним використанням тарифних коштів, 

невиконання заходів, передбачених інвестиційною програмою тощо. Так, передбачено, 

що за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг Регулятор 

може застосовувати наступні санкції: 1) застереження та/або попередження про 

необхідність усунення порушень; 2) накладення штрафу; 3) зупинення дії ліцензії; 

4) анулювання ліцензії [185]. Відповідно до пункту 8.2 Порядку контролю за 

дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та 

комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, 

затвердженого Постановою НКРЕКП від 14.06.2018 р. № 428, передбачено такі ж види 

санкцій, як і зазначено в Законі від 22.09.2016 р. № 1540-VIII, однак більш детально 

регламентовано порядок притягнення до відповідальності. 

Як зазначалося, в попередньому підрозділі, за результатами проведення 

перевірки (планової чи позапланової) в обов’язковому порядку складається акт 

(незалежно від факту виявлення порушень). Однак акт, складений за результатами 

проведення перевірки, у разі встановлення порушень суб’єктом господарювання вимог 

законодавства, має бути розглянутий на засіданні Регулятора і лише рішенням 

НКРЕКП може бути притягнено суб’єкта господарювання до відповідальності та 

застосовано санкції. 

Щодо процедури застосування санкцій варто зазначити наступне: 1) рішення про 

усунення порушень, виявлених під час здійснення перевірок, оформлюється 

розпорядженням, копія якого має бути вручена особисто уповноваженій особі 

ліцензіата або ж направлена рекомендованим листом з повідомленням про вручення 
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поштового відправлення не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття; 2) рішення про 

накладення штрафу, застереження та/або попередження про необхідність усунення 

порушень, зупинення дії ліцензії, анулювання ліцензії приймається у вигляді постанови 

(копія вручається уповноваженій особі особисто або направляється рекомендованим 

листом з повідомленням про вручення поштового відправлення не пізніше п’яти 

робочих днів з дня прийняття) [159]. 

Що стосується першої санкції, то вона носить попереджувальний характер, а в 

разі невиконання вимоги до ліцензіата будуть застосовані більш тяжкі санкції. 

Усунення порушень здійснюється ліцензіатом протягом строку, який визначений 

рішенням НКРЕКП. Крім того, ліцензіат зобов’язаний протягом десяти робочих днів 

після усунення порушень надати до НКРЕКП письмовий звіт з завіреними належним 

чином копіями підтверджуючих документів. За даними наданого звіту Регулятор 

приймає відповідне рішення. Якщо ліцензіат не виконав вимоги НКРЕКП у визначений 

строк, Регулятор приймає рішення про проведення позапланової перевірки [185]. 

Більш деталізовано перелік правопорушень, види та розмір санкцій регулюються 

профільними законами з урахуванням специфіки кожної сфери, в якій встановлюються 

тарифи на відповідні послуги. 

Так, відповідно до положень статті 77 Закону України від 13.04.2017 № 2019-VIII 

визначено перелік правопорушень на ринку електричної енергії, за вчинення яких до 

учасників ринку можуть бути застосовані санкції. Важливо зазначити, що цією ж 

статтею закріплено перелік санкцій, які застосовуються до правопорушника-учасника 

ринку електричної енергії, а також розміри застосування штрафів (є відсотковими – від 

річного доходу (виручки), а також кратними неоподатковуваному мінімуму доходів 

громадян). 

Крім того, передбачено, що при визначенні санкцій за порушення враховуються 

серйозність і тривалість правопорушення, наслідки правопорушення для інтересів 

ринку електричної енергії та учасників ринку, пом’якшуючі та обтяжуючі обставини 

(частина п’ята ст. 77 Закону України № 2019-VIII). Рішення про застосування санкцій 

приймається протягом п’яти днів з дня виявлення порушення, а строк давності 

визначено – не більше трьох років після скоєння або виявлення його наслідків. Також 
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передбачено, що може бути застосовано лише один вид санкцій, крім випадків, коли 

застосовується штраф разом із зупиненням дії ліцензії. Суми стягнених штрафів 

зараховуються до Державного бюджету України [194]. 

По аналогії із закріпленими положеннями в Законі України «Про ринок 

електричної енергії» Законом України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 р. 

№ 329-VIII передбачено перелік порушень на ринку природного газу, санкції (такі ж, 

як і в Законі № 2019-VIII та в Законі № 1540-VIII), розміри штрафів тощо (ст. 59 Закону 

України «Про ринок природного газу»). 

Що стосується правопорушень у сфері теплопостачання та відповідальності за їх 

вчинення, то варто зазначити наступне. Відповідно до статті 31 Закону України «Про 

теплопостачання» від 02.06.2005 р. № 2633-IV визначено вичерпний перелік 

правопорушень та штрафні санкції, які застосовуються за їх вчинення. Суб’єктом 

розгляду справ про накладення штрафів визначено центральний орган, що реалізує 

державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі теплопостачання, та органами 

державного регулювання в межах їх компетенції [198]. Крім того, у зазначеному Законі 

передбачено більш короткий термін для сплати штрафу, а саме - п’ятнадцять днів.  

Накладення штрафів на суб’єктів природних монополій закріплено також в 

положеннях ст. 17 Закону України «Про природні монополії» від 20.04.2000 р. № 1682-

ІІІ, відповідно до якої, крім загальних особливостей, зазначених вище, передбачено, що 

суб’єкти природних монополій зобов’язані сплатити штраф у тридцяти денний термін 

з дня отримання рішення, а за кожен день прострочення нараховується пеня у розмірі 

одного відсотка від суми штрафу [192]. 

Також, цим же Законом передбачено особливий вид санкції – вилучення 

незаконно одержаних прибутку, виручки та відшкодування збитків. Прибуток, 

одержаний у результаті порушення норм закону, вилучається у судовому порядку до 

Державного бюджету України; виручка, одержана у результаті порушення 

встановлених органами, які регулюють суб’єктів природних монополій, рівня цін 

(тарифів) вилучається до відповідного бюджету; збитки, завдані діяльністю чи 

бездіяльністю суб’єктів, підлягають відшкодуванню у порядку, передбаченому 

законодавством України [192]. 
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Яскравим прикладом фінансово-правового регулювання притягнення до 

відповідальності за порушення законодавства, що вчиняються при застосуванні 

тарифних механізмів, є Постанова НКРЕКП від 23.01.2018 р. № 56 «Про накладення 

штрафу на АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» за порушення Ліцензійних умов з 

передачі електричної енергії, Ліцензійних умов з постачання електричної енергії та 

невиконання рішення НКРЕКП», відповідно до якої за результатами проведення 

планової перевірки дотримання зазначеним суб’єктом господарювання вимог 

законодавства до здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії 

та постачання електричної енергії за регульованим тарифом та в результаті виявлення 

порушень застосовано наступні санкції: 1) накладено штраф; 2) урахувати в 

Інвестиційні програмі на поточний рік суму додатково отриманого доходу від 

ліцензованої діяльності у періоді, що перевірявся, та зекономлених коштів у цьому ж 

періоді без додаткових джерел фінансування, передбачивши виконання запланованих 

заходів у поточному році (до 01.10.2018 р.), про виконання заходів надати звіт до 

НКРЕКП протягом 15 днів з моменту закінчення строку виконання; у разі неврахування 

та/або невиконання заходів Інвестиційної програми у визначений термін та на суми 

коштів, додатково отримані як дохід чи зекономлені, при найближчому перегляді 

тарифів розглянути питання щодо коригування у сторону зменшення структури тарифів 

на суму виявлених порушень [184]. 

Тоді як перша частина застосування санкції у вигляді накладення штрафу є 

абсолютно зрозумілою, тоді коригування у сторону зменшення структури тарифів на 

суму виявлених порушень потребує уточнення. НКРЕКП кожному суб’єкту 

господарювання по кожному виду діяльності, регулювання яких віднесено до 

компетенції цього колегіального державного органу, затверджує тариф відповідно до 

його структури (тобто переліку витрат, на які будуть спрямовані кошти, отримані від 

сплати вартості спожитих послуг). Одним із елементів структури тарифу є інвестиційна 

складова, тобто сума коштів та цілі, на які ці кошти будуть спрямовані, для модернізації 

основних активів підприємства. Відповідно до законодавства, НКРЕКП наділена 

повноваженням проводити планові та позапланові перевірки. За результатами 

проведення такої планової перевірки виявлено невідповідність запланованих у 
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структурі тарифу витрат суб’єкта господарювання та фактичного використання коштів. 

У зв’язку з цим, так як зазначене підприємство провадить свою діяльність на ринках, 

що перебуває в стані природної монополії, та на суміжних ринках (залежно від видів 

послуг, що надаються), а також здійснює підприємницьку діяльність за регульованим 

тарифом, НКРЕКП надає час для усунення зазначених фінансових розбіжностей та 

направлення коштів на виконання запланованих заходів. У разі ж невиконання вимог 

Регулятора при найближчому перегляді тарифів структура тарифу буде відкоригована в 

сторону зменшення на суму встановлених порушень (якщо говорити простіше – тариф 

буде зменшено, та в наступному періоді надійде менша сума коштів у зв’язку з 

невикористанням отриманих коштів у попередньому періоді). 

Отже, ще одним заходом впливу при притягненні до відповідальності за 

порушення фінансового законодавства при застосуванні тарифних механізмів варто 

вважати коригування структури тарифу в сторону зменшення. 

Крім того, чинними нормативно-правовими актами передбачено, що за 

порушення норм у сфері енергетики та комунальних послуг посадові особи суб’єктів 

господарювання можуть бути притягнені до дисциплінарної, адміністративної чи 

кримінальної відповідальності. 

Кодексом України про адміністративні правопорушення закріплено таке 

адміністративне правопорушення, як невиконання законних вимог посадових осіб 

НКРЕКП, а саме: несвоєчасне надання інформації, необхідної для виконання 

покладених на комісію завдань; ненадання інформації або надання завідомо 

недостовірних даних; невиконання або несвоєчасне виконання суб’єктами 

господарювання рішень НКРЕКП, порушення ліцензійних умов [83]. 

Законом України від 22.09.2016 р. № 1540-VIII закріплено відповідальність 

Регулятора. Відповідно до статті 23 зазначеного Закону збитки, завдані суб’єкту 

господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, 

внаслідок прийняття Регулятором неправомірного рішення, дій чи бездіяльності 

Регулятора, підлягають відшкодуванню в порядку, передбаченому законом [185]. 

Однак, судячи з положень законодавства, шкода може бути завдана лише суб’єкту 

господарювання, але не враховується головна мета, з якою здійснюється саме публічне 
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регулювання (спеціально уповноваженими органами державної влади або ж органами 

місцевого самоврядування), - задоволення суспільного публічного інтересу споживачів 

відповідних послуг як єдиного суб’єкта суспільних відносин. 

На думку автора, доцільно споживачів електричної енергії, природного газу, 

комунальних та інших послуг, тарифи на які або ж методики обчислення яких 

встановлюються публічними суб’єктами, визнати єдиним збірним (колективним) 

суб’єктом правовідносин, з метою захисту інтересів якого здійснюється публічне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг з наступних міркувань: 

1) акти уповноважених суб’єктів, у яких визначається ставка тарифу, методика його 

обчислення або ж особливості провадження діяльності при наданні послуг, якості їх 

надання, є актами не індивідуальної, а загальної дії, оскільки поширюються на 

невизначене коло осіб; 2) у випадку вчинення суб’єктом господарювання або ж 

Регулятором правопорушення, яке спричинило збитки, немає можливості притягнути 

до відповідальності винного, так як немає постраждалої сторони (для прикладу, якщо 

здійснено неефективне використання коштів, які передбачені у тарифі як інвестиційна 

складова для фінансування заходів, затверджених в інвестиційній програмі, то для 

одного конкретного споживача ця шкода є малозначною, однак якщо визнати 

споживачів відповідної послуги, яку надає конкретний суб’єкт господарювання, то 

сума шкоди буде значно більшою). Таким чином, на думку автора, при неефективному 

використанні коштів, які мають бути спрямовані на фінансування заходів інвестиційної 

програми (цільове використання є предметом проведення Регулятором перевірок, 

однак ефективність використання не перевіряється), суб’єкт господарювання має бути 

притягнений до відповідальності за шкоду, завдану споживачам інтереси яких 

становлять загальний публічний інтерес і повинні бути захищені відповідно до закону 

в особі НКРЕКП, в формі зменшення розміру тарифу. 

Також, що стосується делегування повноважень та здійснення контролю за 

реалізацією заходів інвестиційних програм, варто зазначити, що НКРЕКП, 

затверджуючи інвестиційні програми, має забезпечити не лише їх належне виконання, 

а також поточний та наступний контроль (попередній здійснено при їх розгляді та 

затвердженні). У зв’язку з цим Регулятор частину своїх повноважень делегує органам 
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місцевого самоврядування. Так, зокрема, Листом НКРЕКП «Щодо інвестиційних 

програм ліцензіатів на 2019 рік» від 18.01.2019 р. № 669/18.3.1/7-19 (зазначений лист 

стосується суб’єктів господарювання, які провадять свою діяльність у сфері 

теплопостачання та які затверджуються органами місцевого самоврядування або 

погоджуються в ОМС (щодо об’єктів, які перебувають у комунальній власності) та 

схвалюються НКРЕКП) направлено звернення до органів місцевого самоврядування 

щодо наступних питань: вжиття термінових дієвих організаційних заходів щодо 

вирішення питання стосовно надання та розгляд і схвалення до НКРЕКП відповідними 

суб’єктами господарювання у сфері теплопостачання оформлених належним чином 

інвестиційних програм на 2019 рік; сприяння у погодженні у найкоротші терміни 

відповідних інвестиційних програм на 2019 рік; сприяння у питаннях здійснення 

постійного контролю за реалізацією схвалених НКРЕКП інвестиційних програм на 

2019 рік, цільовим використанням коштів, що передбачені в установлених тарифах на 

теплову енергію для виконання інвестиційних програм та проведення закупівель 

товарів, робіт і послуг у відповідності до Закону України «Про публічні закупівлі» 

[234].  

Таким чином, на прикладі листа, прослідковується делегування повноважень 

НКРЕКП органам місцевого самоврядування, у тому числі щодо здійснення поточного 

контролю на постійній основі за реалізацією заходів, передбачених у схвалених 

інвестиційних програмах, а особливо – цільовим використанням коштів. На нашу 

думку, доцільно додати також контроль за ефективним використанням коштів шляхом 

закріплення права органів місцевого самоврядування залучати до здійснення 

контрольних заходів експертні комісії, проведення економічних експертиз, тобто 

передбачити звітування суб’єктів господарювання не лише за статтею використання 

коштів на фінансування відповідних заходів (цільове використання), а також 

обґрунтованості вартості заходів (ефективне використання). Окрім цього, на рівні 

закону слід закріпити, що до делегованих повноважень органів місцевого 

самоврядування належать не лише встановлення тарифів на комунальні послуги, а й 

контроль за ефективним та цільовим використанням тарифних коштів, оскільки їх 

аналіз забезпечує обґрунтованість затвердження тарифів на наступні періоди.  
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Висновки до Розділу 3 

Аналіз доктринальних положень, нормативно-правового регулювання та 

практики фінансового контролю та відповідальності в сфері застосування тарифних 

механізмів дає можливість нам зробити наступні висновки. 

1. Досліджено питання фінансового контролю при застосуванні тарифних 

механізмів, коло суб’єктів, що його реалізують, їх повноваження. Серед органів 

виокремлено ті, що є органами загальної та спеціальної компетенції, а також здійснено 

класифікації сфер реалізації фінансового контролю залежно від стадій функціонування 

публічних фондів 

 Так, контроль за дотриманням законодавства щодо застосування тарифних 

ставок акцизного податку та мита здійснюють Державна податкова служба України, 

Державна митна служба України (попередній, поточний, наступний),  

У сфері застосування фіскальних тарифів (митного тарифу, ставок акцизного 

податку та рентної плати) Міністерство фінансів України виконує функції координації, 

прогнозування, аналізу, узагальнення практики та нормотворення. А загальний 

контроль Міністерства фінансів України за діяльністю ДПС та ДМС має ознаки 

моніторингу. Саме Міністерство фінансів України зобов’язане невідкладно реагувати 

на недоліки в фіскальних тарифних механізмах і реагувати на недоліки в роботі 

контролюючих органів або ініціювати відповідні зміни до законів України в сфері 

оподаткування. Оскільки фінансовий контроль за сплатою вказаних квазіподаткових 

платежів здійснюється суб’єктами надання відповідних публічних послуг, ключовим 

органом зовнішнього фінансового контролю за дотриманням законодавства у вказаній 

сфері є Рахункова палата. Так, фінансовий контроль здійснюють: 1) за сплатою судового 

збору – Державна судова адміністрація України та суди; 2) за сплатою державного мита 

– державні нотаріальні контори, органи юстиції, виконавчі комітети сільських, 

селищних, міських рад; 3) за сплатою адміністративного збору – суб’єкт публічного 

адміністрування, який надає відповідну адміністративну послугу; 4) за сплатою 

консульського збору – закордонні дипломатичні установи України.  

Контроль за справлянням вказаних квазіподаткових платежів в формі перевірок 

здійснюють Міністерство фінансів України, ДПС України та її територіальні органи, 
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місцеві фінансові органи, а контроль за надходженням та використанням коштів від 

сплати таких платежів здійснюють також Державна казначейська служба України та 

Державна аудиторська служба України, відповідно до наданих повноважень, головні 

розпорядники коштів, яким підпорядковані суб’єкти надання відповідних публічних 

послуг, зовнішній фінансовий аудит у вказаній сфері – Рахункова палата. загальний 

фінансовий контроль в бюджетній сфері, зокрема і в частині надходжень від податкових 

та квазіподаткових платежів, при встановленні яких застосовуються тарифний метод, 

здійснює Верховна Ради України (Державний бюджет України), ВР АРК та відповідні 

місцеві ради (щодо надходжень до відповідних місцевих бюджетів). 

Відповідно до ч. 2 ст. 7 Закону України «Про Рахункову палату» «Об’єктами 

контролю Рахункової палати при виконанні повноважень, визначених частиною 

першою цієї статті, є державні органи, органи влади АРК, органи місцевого 

самоврядування, інші бюджетні установи, у тому числі закордонні дипломатичні 

установи України, суб’єкти господарювання, громадські чи інші організації, фонди 

загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, 

Національний банк України та інші фінансові установи». Проте, приватні нотаріуси не 

належать до «організацій», однак належать відповідно до ст. 1 Закону України «Про 

адміністративні послуги» до числа «суб’єктів державної реєстрації, уповноважених 

відповідно до закону надавати адміністративні послуги», що входять до числа суб’єктів 

надання адміністративних послуг. Відповідно, вважаємо, що ч. 2 ст. 7 Закону України 

«Про Рахункову палату» слід доповнити і після слів «чи інші організації» додати після 

коми слова «суб’єкти надання адміністративних послуг». 

Крім того, вважаємо за доцільне частину другу статті 31 Закону «Про нотаріат» 

доповнити реченням: «Кошти, одержані як плата (адміністративний збір), розмір якої 

визначається законодавством у відповідній сфері, за вчинення дій, покладених на 

приватних нотаріусів відповідно до закону, спрямовуються до Державного бюджету 

України». 

Контроль за справлянням як державного мита, так і адміністративного збору, які 

справляють нотаріуси, здійснює Міністерство юстиції України, а внутрішній 

державний фінансовий аудит – Державна аудиторська служба України, проте її 
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компетенція поширюється лише на перевірку дій державних нотаріальних контор. У 

свою чергу, зовнішній державний фінансовий аудит щодо надходження коштів до 

Державного бюджету України, справляння яких покладається як на державних, так і на 

приватних нотаріусів, здійснює Рахункова палата. Проте закон «Про адміністративні 

послуги» та інші закони, які встановлюють окремі види адміністративного збору, не 

визначають засади контролю за додержанням законодавства при встановленні розміру 

плати за надання адміністративних послуг уповноваженими органами на підзаконному 

рівні, а також відсутні засади контролю за застосуванням встановлених тарифів, що ми 

вважаємо недоліком, а тому питання суб’єктів та об’єкти фінансового контролю за 

сплатою адміністративного збору слід врегулювати в Законі України «Про 

адміністративний збір». 

Фінансовий контроль при справлянні внесків на регулювання здійснює НКРЕКП 

в формі перевірок, що спрямовані на виявлення фактів несплати або сплати не в 

повному обсязі внесків на регулювання. Єдиним органом фінансового контролю, який 

уповноважений здійснювати зовнішній фінансовий контроль (фінансовий аудит) щодо 

НКРЕКП, є Рахункова палата.  

Особливістю фінансового контролю в сфері надання медичних послуг за 

програмою державних гарантій медичного обслуговування населення є те, що: 

1) надавачі надають НСЗУ звіти відповідно до договору про медичне обслуговування 

населення за програмою медичних гарантій; 2) на підставі звітів НСЗУ здійснює 

оплату, перераховуючи кошти в межах бюджетних асигнувань на рахунки надавачів 

послуг – закладів охорони здоров’я (РБК чи ОБК), відкриті в Державній казначейській 

службі України; 3) Державна казначейська служба України здійснює відповідно до ст. 

43 БК України попередній (реєстрація бюджетних зобов’язань) та поточний контроль 

(здійсненні платежів за цими зобов’язаннями) за відповідністю взятих бюджетних 

зобов’язань ЗОЗ бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (ст. 112 БК 

України) та їх кошторису (фінансового плану); 4) МОЗ (як ГРБК) отримує від НСЗУ як 

відповідального виконавця бюджетної програми відповідно до ст. 22 та 58 БК України 

звіти про її виконання; 5) наступний фінансовий контроль за виконанням цієї 

бюджетної програми здійснюють Державна аудиторська служба України та Рахункова 
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палата (зовнішній державний фінансовий аудит). 

Фінансовий контроль в різних сферах, щодо яких НКРЕКП є регулятором 

(електроенергетика, природний газ, комунальні послуги), здійснюється за аналогічним 

алгоритмом: 1) Фінансовий контроль НКРЕКП щодо встановлення тарифу. Недоліком, 

що впливає на результативність фінансового контролю, є те, що єдиним органом, який 

погоджує (затверджує) інвестиційні програми, регулює процедуру встановлення 

тарифів, затверджує ставки тарифів, затверджує кошториси визначених законом 

ліцензіатів, є НКРЕКП в одній особі. Тому вкрай важливим є належний контроль за 

діяльністю НКРЕКП з боку Рахункової палати та правоохоронних органів. У процесі 

нормативно-правового тарифоутворення потребують врахування такі фактори: 

а) ставка тарифу має бути достатньою для покриття витрат постачальника послуг; 

б) споживачі повинні мати фізичну можливість оплатити такі послуги. Отже, на першій 

стадії формування тарифів відбувається попередній фінансовий контроль, що включає 

в себе два елементи: 1) проведення детального аналізу щодо обґрунтованості вартості 

запланованих закупівель товарів/робіт/послуг, які у подальшому впливають на 

розрахунок тарифу; 2) контроль нарахування тарифу, шляхом надання уповноваженому 

органу компетенції при поданні відповідних документів здійснити аналіз зазначених у 

них даних та надати свою оцінку з можливістю корегування як цілей майбутнього 

використання коштів, так і сум на відповідні цілі. 2) Фінансовий контроль НКРЕКП 

щодо застосування тарифу (поточний). Сутність поточного фінансового контролю 

полягає в тому, що протягом календарного періоду, на який затверджено тариф, 

уповноважений орган продовжує виконувати свою функцію щодо регулювання 

діяльності, яка є незалежною та у вигляді координуючих дій, однак при виявленні 

порушень уповноважений орган має оперативно та своєчасно усунути всі недоліки та 

порушення. 3) Фінансовий контроль НКРЕКП за результатами застосування тарифу 

реалізується шляхом проведення контролю за виконанням інвестиційної програми 

(ліцензіат надає звіт про виконання інвестиційної програми та пояснювальну записку 

щодо виконання та використання коштів). У дисертаційному дослідженні обґрунтовано 

доцільність переходу на довгострокове та середньострокове планування, оскільки 

частина заходів є об’ємними та не можуть бути виконані протягом одного року, що 
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призводить до невиконання або часткового виконання інвестиційних програм, 

затверджених НКРЕКП.  

Важливим аспектом дослідження є питання фінансового контролю за цільовим 

та ефективним використанням тарифних коштів, що реалізується Регулятором та 

можливий у зв’язку з наступним: 1) оскільки тарифні кошти надходять на поточний 

рахунок зі спеціальним режимом використання конкретного електропостачальника 

(постачальника комунальних послуг), то можливість використання цих коштів, у тому 

числі на власний розсуд, є обмеженою та чітко регламентована інвестиційною 

програмою і структурою тарифу, зобов’язаннями щодо здійснення розрахунків з 

іншими суб’єктами ринку електричної енергії; 2) у разі виникнення заборгованості 

перед іншими суб’єктами ринку, що може призвести до розбалансування діяльності 

всього ринку електричної енергії, Регулятор, враховуючи спеціальний правовий режим 

поточного рахунку електропостачальника (постачальника комунальних послуг), може 

передбачити механізм автоматичного розрахунку з контрагентами (без врахування волі 

постачальника послуг); 3) виконання інвестиційної програми здійснюється в межах 

затверджених Регулятором витрат та з подальшим обов’язковим звітуванням про її 

цільове та ефективне виконання. 

Також зазначено, що у сфері комунальних послуг НКРЕКП частину повноважень 

делегує органам місцевого самоврядування та на основі отриманих проведеного аналізу 

надано визначення поняття «фінансовий контроль органів місцевого самоврядування 

при встановленні та застосуванні тарифів», під яким варто розуміти передбачену 

чинним законодавством діяльність органів місцевого самоврядування щодо реалізації 

делегованих державою повноважень із: 1) здійснення контрольних заходів, які 

спрямовані на перевірку законності та обґрунтованості ставок тарифів у сфері 

комунальних послуг, заходів інвестиційної програми та їх вартості, фінансування яких 

здійснюватиметься за рахунок тарифних коштів; 2) здійснення заходів контролю за 

цільовим і ефективним використанням тарифних коштів, що мобілізуються на 

поточних рахунках зі спеціальним режимом використання. 

У ході дослідження дійшли висновку, що до органів державної виконавчої влади, 

які наділені спеціальними повноваженнями в сфері бюджетного контролю, зокрема, 
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витрачання бюджетних коштів за бюджетними зобов’язаннями, що пов’язані із 

застосуванням тарифних механізмів, належать Державна казначейська служба України 

(попередній та поточний контроль) та Державна аудиторська служба України 

(наступний). Запропоновано внесення змін до Закону України «Про основні засади 

здійснення фінансового контролю в Україні», а саме: 1) до ст. 3 внести доповнення, а 

саме після слів «коштів і майна» додати слова «тарифних коштів (що надходять на 

поточні рахунки із спеціальним режимом використання ліцензіатів в сфері енергетики 

(комунальних послуг)) незалежно від форми власності суб’єкта господарювання», 2) до 

частини першої статті 2 внести доповнення, а саме після коми додати «або ліцензіатів 

надання комунальних послуг чи в сфері енергетики». 

Наступним органом є Міністерство фінансів України, яке забезпечує формування 

та реалізацію єдиної державної податкової і митної політики, державної політики у 

сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового та митного 

законодавства, здійснює координацію та спрямування діяльності органів виконавчої 

влади, уповноважених на проведення контролю за дотриманням бюджетного 

законодавства. У зв’язку з цим внесено пропозицію щодо необхідності зміни органу 

управління для ДП «НЕК Укренерго» з Міністерства фінансів України на Міністерство 

енергетики України. 

Контрольна діяльність Уряду в сфері публічних фінансів та публічного 

тарифотворення полягає передусім у: 1) постійному контролі за виконанням органами 

виконавчої влади Конституції України та інших актів законодавства України, вжиття 

заходів щодо усунення недоліків у роботі зазначених органів (ч. 2 ст. 19); 2) контролі за 

додержанням законодавства органами виконавчої влади, їх посадовими особами, а 

також органами місцевого самоврядування з питань виконання ними делегованих 

повноважень органів виконавчої влади (п. 3 ч. 1 ст. 20, ч. 5 ст. 39); 3) контролі діяльності 

державних господарських об’єднань, підприємств, установ та організацій (ч. 3 ст. 24).  

Роль Президента України у фінансовому контролі зумовлено його статусом як 

глави держави, діяльність якого спрямована на утвердження фінансової та енергетичної 

безпеки держави.  

Контрольні функції Верховної Рада України спрямовані на забезпечення 
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ефективності її законодавчої діяльності та стану реалізації законів, і переважно від її 

імені функції фінансового контролю здійснює Рахункова палата, а саме за 

надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням. 

На підставі зазначеного, дійшли до висновку щодо доцільності (зважаючи на 

публічний характер тарифних коштів та чіткі вимоги законодавства щодо їх цільового 

використання) доповнити перелік сфер контролю, що закріплений в частині першій ст. 

7 Закону України «Про Рахункову палату» окремим пунктом: «51) аналізує цільове та 

ефективне використання тарифних коштів (що надходять на поточні рахунки із 

спеціальним режимом використання ліцензіатів в сфері енергетики (комунальних 

послуг))». 

Отже, об’єктом загального фінансового контролю з боку Мінфіну, Уряду, 

Президента України, Парламенту є: 1) діяльність суб’єктів, уповноважених здійснювати 

державний контроль за (при) встановленням (-і) тарифів; 2) діяльність суб’єктів, 

уповноважених на здійснення видатків публічних фондів коштів відповідно до 

встановлених тарифів; 3) діяльність органів спеціального фінансового контролю в сфері 

застосування встановлених тарифів. 

У зв’язку з чим, фінансовий контроль при застосуванні тарифних механізмів на 

стадії використання коштів публічних фондів слід розглядати як регламентовану 

нормами фінансового права діяльність публічних органів влади стосовно своєчасності, 

доцільності та повноти планування, виконання та звітування щодо виконання 

запланованих заходів, використання коштів, що надходять на рахунки зі спеціальним 

режимом використання суб’єктів господарювання – постачальників послуг, для яких 

встановлюються тарифи спеціально уповноваженими державними органами чи 

органами місцевого самоврядування з метою задоволення суспільного публічного 

інтересу. 

2. Притягнення до фінансово-правової відповідальності здійснюється за 

порушення законодавства, що відбуваються не на стадії формування публічних тарифів, 

а на стадії їх застосування, а саме: 1) фіскальних тарифів: а) фінансова відповідальність 

за порушення податкового законодавства (мито, акцизний податок, рентна плата); б) 

фінансово-правова відповідальність ліцензіатів за порушення в сфері сплати внесків на 
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регулювання – за сплату не в повному обсязі або ж несплату цього внеску до платника 

внеску також застосовуються санкції в формі штрафу; 2) тарифів в медичній сфері: 

бюджетна відповідальність; 3) тарифів в сфері енергетики та комунальних послуг: 

фінансово-правова відповідальність за порушення законодавства в сфері застосування 

публічних тарифів (порушення ліцензійних умов, зокрема в частині порядку надання 

послуг, їх якості, порушення, пов’язані з нецільовим чи неефективним використанням 

тарифних коштів, невиконання заходів, передбачених інвестиційною програмою 

тощо), у формі застосування таких санкцій як: 1) застереження та/або попередження 

про необхідність усунення порушень; 2) накладення штрафу; 3) зупинення дії ліцензії; 

4) анулювання ліцензії. Спеціальними законами встановлено різні розміри штрафів, 

процедуру та порядок застосування вказаних санкцій, зокрема, що може бути 

застосовано лише один вид санкцій, крім випадків, коли застосовується штраф разом із 

зупиненням дії ліцензії. Крім того, при застосуванні штрафу враховуючи особливості 

фінансування діяльності ліцензіата за рахунок тарифних коштів, особливим є форма 

застосування штрафних санкцій – відбувається коригування у сторону зменшення 

структури тарифів на суму виявлених порушень. Отже, ще одним заходом впливу при 

притягненні до відповідальності за порушення фінансового законодавства при 

застосуванні тарифних механізмів варто вважати коригування структури тарифу в 

сторону зменшення. 

При неефективному використанні коштів, які мають бути спрямовані на 

фінансування заходів інвестиційної програми, суб’єкт господарювання має бути 

притягнений до відповідальності за завдану споживачам шкоду, інтереси яких 

становлять загальний публічний інтерес і повинні бути захищені НКРЕКП, шляхом 

зменшення розміру тарифу. Окрім цього, на рівні закону слід закріпити, що до 

делегованих повноважень органів місцевого самоврядування належать не лише 

встановлення тарифів на відповідні комунальні послуги, а й контроль за ефективним та 

цільовим використанням тарифних коштів, оскільки їх аналіз забезпечує 

обґрунтованість затвердженням тарифів на наступні періоди.  
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ВИСНОВКИ 

Проведений комплексний аналіз теоретичних та практичних аспеків фінансово-

правового регулювання застосування тарифних механізмів в сфері функціонування 

публічних фондів коштів дає можливість зробити наступні висновки, рекомендації та 

пропозиції.  

1. Державне регулювання в сфері ціноутворення шляхом встановлення 

фіксованої вартості здійснюється на сьогодні переважно щодо окресленого 

законодавством переліку послуг.  

Публічне регулювання цін на товари і послуги породжує передусім основні види 

суспільних відносин у сфері публічних фінансів: 1) здійснення прямих компенсаційних 

виплат одержувачам послуг (товарів) за рахунок коштів відповідного публічного фонду 

коштів; 2) компенсаційні виплати надавачам послуг (товарів), що здійснюються за 

рахунок фінансових ресурсів відповідного публічного фонду коштів; 3) здійснення 

оплати публічних послуг (оплати праці за рахунок коштів публічних фондів); 

4) здійснення сплати обов’язкових платежів (податкових та квазіподаткових) при 

переміщенні товарів через митний кордон, при виробництві підакцизних товарів 

(продукції) чи спеціальному природокористуванні. 

Традиційно термін «тариф» застосовується в таких сферах публічного 

регулювання як: оплата праці, оподаткування (митний тариф), енергетика (електрична 

енергія, природній газ, транспортування нафти та нафтопродуктів тощо), комунальні 

послуги, зв'язок та транспорт. Аналіз нормативно закріплених визначень понять 

тарифів у вказаних сферах зазначимо наступне. 

Для науки фінансового права актуальними є ті тарифи, які 

встановлюються/затверджуються органами публічної влади та встановлення яких 

спрямоване на задоволення публічного інтересу, а також пов’язане із здійсненням 

публічної фінансової діяльності. 

Встановлення тарифів у публічно-правовому порядку у формі приписів 

нормативно-правових актів, розглядаємо як форму правового регулювання відносин 

учасниками яких є переважно господарюючі суб’єкти. Державне регулювання порядку 

встановлення вищезазначених тарифів важливим є для досягнення публічного інтересу 
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та забезпечення суспільних потреб, зокрема, досягнення балансу інтересів між 

надавачами послуг (виконавцями робіт, виробниками товарів) щодо встановлення їх 

вартості з врахуванням витрат на їх надання (виконання, вироблення) та споживачами 

товарів (робіт, послуг) щодо їх якості та розміру, що відповідає купівельній 

спроможності споживачів та їх об’єктивним потребам.  

У випадку ж, коли з однієї сторони регульованих відносин виступає публічне 

утворення (розпорядник публічного фонду коштів), тобто є надавачем послуг 

(виконавцем робіт, виробником товару) або споживачем, може виникати необхідність 

досягнення балансу публічного фінансового інтересу та приватного інтересу суб’єкта 

господарювання. 

На підставі аналізу підходів до нормативно-правового закріплення поняття 

«тариф» у зазначених сферах публічно-правового регулювання визначено поняття 

«тариф» як правовий феномен, що встановлюється з метою досягнення публічного 

інтересу, який можна визначити як детальний розрахунок вартості відповідної послуги 

(товару, операції з переміщення товару), що враховує усі витрати, необхідні для 

надання відповідної послуги (виробництва товару, його переміщення), представлений 

у формі таблиці із відображенням усіх особливостей застосування (групи послуг 

(товарів), одиниці виміру зменшення, пільги, тощо), що включає відносні чи адвалерні 

ставки (сталі фіксовані суму або відсоткові ставки), та який затверджений спеціально 

уповноваженим на те органом публічного адміністрування або розрахований та 

оприлюднений надавачем послуги відповідно до затвердженої методики розрахунку. 

Діяльність органів публічної влади (держави та місцевого самоврядування) із 

тарифоутворення (ціноутворення) лише в окремих випадках є публічною фінансовою 

діяльністю, зокрема, якщо вона пов’язана із оподаткуванням (встановленням митного 

тарифу, тарифів акцизного податку) чи встановленням тарифів інших обов’язкових 

платежів (державного мита, консульський збір, судовий збір тощо).  

Під тарифними коштами за спожиті послуги у сфері енергетики та комунальних 

послуг («тарифні кошти») слід розуміти сукупність коштів, які справляються 

споживачами та мобілізуються на поточних рахунках із спеціальним режимом 

використання суб’єктів – постачальників відповідних послуг, які є їх розпорядниками 
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за цільовим призначенням відповідно до інвестиційної програми та структури 

відповідного тарифу, затвердженого Регулятором або розрахованого відповідно до 

встановленої методики з урахуванням витрат та прибутку суб’єктів, що не є 

монополістами. 

Вважаємо за доцільне, зважаючи на суспільну вагу і широке на законодавчому 

рівні застосування поняття «тариф», закріпити його визначення передусім в наступних 

законах: «Про ринок електричної енергії», «Про ринок природного газу», «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та 

комунальних послуг». 

Діяльність з реалізації публічного фінансового інтересу проявляється як публічна 

фінансова діяльність, яку визначають передусім як діяльність, пов’язану із 

функціонуванням публічних фондів коштів. У свою чергу тарифоутворення є формою 

правотворення, тобто формування норм права, якими в своїй діяльності керуються як 

суб’єкти публічного, так і приватного права. З огляду на те, що встановлення органами 

публічного адміністрування тарифів (ціни) переважно обумовлюють надходження 

коштів до публічних фондів коштів або витрачання коштів таких фондів, ми можемо 

припустити, що така діяльність належить до публічної фінансової діяльності. 

Визначальними ознаками суспільних відносин при застосуванні публічно-

врегульованих тарифів є: 1) фінансовий (та пов’язаний з ним) характер відносин у 

сферах, що мають суспільну значущість і необхідні для задоволення соціальних потреб; 

2) грошова форма розрахунків за спожиті послуги (товари соціального призначення); 

3) об'єктом відносин є надання передусім послуги і лише у виключних випадках – 

товари; 4) послуги, на які встановлюються тарифи, мають загальний, суспільно 

важливий характер, спрямовані на задоволення соціальних потреб; 5) надання послуг 

здійснюється у більшості випадків суб'єктами господарювання, які діють у сферах 

природних монополій чи на суміжних ринках; 6) встановлення тарифів здійснюється 

шляхом публічного регулювання (спеціально уповноваженими органами державної 

влади або органами місцевого самоврядування у межах їх компетенції); 7) фонди 

коштів, які утворюються у результаті перерахування коштів за спожиті послуги (їх 

вартісний еквівалент), мають публічний характер та спрямовуються на задоволення 
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суспільного інтересу; 8) публічний інтерес при застосуванні тарифів полягає в 

гарантуванні державою забезпечення гідних умов життя людини (преамбула 

Конституції України) та реалізації основного, закріпленої у ст. 42 Конституції України 

виду державного контролю – захисту прав споживачів (як найбільш вразливого 

учасника зазначених відносин), а також за додержанням публічного фінансового 

інтересу при витрачанні коштів фондів, що мають публічний характер.  

Слід зазначити, що тариф застосовується як інструмент правового регулювання 

в формі чітко закріплених переліків вартості послуг (цін на товари, розмірів 

обов’язкових платежів тощо), що може бути окремим правовим явищем, а може тариф 

бути елементом більш складної правової конструкції – тарифного механізму. У 

першому випадку законодавець просто застосовує тарифний метод (метод тарифікації, 

метод тарифування), наприклад, при встановленні рентної плати, адміністративного 

збору. В іншому випадку, встановлення відповідного тарифу породжує необхідність 

створення пов’язаних з ним елементів окремого інституту суспільних відносин: 

зокрема, спеціальний режим рахунків, на яких мобілізуються кошти від надання 

послуг, чи встановлення обов’язку щодо сплати обов’язкових платежів (внесків на 

регулювання) суб’єктами, що надають послуги, розмір яких підлягає публічному 

регулюванню, чи встановлення цільового призначення коштів, що сплачуються за 

надані послуги тощо. 

Тарифним механізмом в сфері публічних фінансів є коло суспільних відносин, 

урегульованих нормами права, які виникають, змінюються та припиняються під час 

затвердження тарифів, що підлягають публічному регулюванню, під час процесу 

мобілізації коштів відповідно до встановлених тарифів, розподілу (перерозподілу) та 

використання фінансових ресурсів (тарифних коштів), мобілізованих до публічних 

фондів коштів чи фондів, що мають публічне значення, здійснення публічного 

фінансового контролю за їх цільовим та ефективним використанням, притягнення до 

фінансово-правової відповідальності, що спрямовані на задоволення публічного 

інтересу. 

2. На сьогодні відсутня єдина позиція науковців щодо критерію публічності при 

визначенні предмету правового регулювання фінансового права як галузі публічного 
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права. Публічними передусім є суспільні відносини в сфері публічних фінансів, 

матеріальний об'єкт яких належить сторонам на праві державної, комунальної чи іншої 

форми власності, що спрямовуються на задоволення потреб суспільства чи держави 

(територіальних громад) та досягнення спільного публічного інтересу суб’єктів 

громадянського суспільства, а їх реалізація забезпечується методом владних приписів 

при їх державному регулюванні. 

Суспільні відносини, які за одних обставин і в один період часу, визнаються 

такими, що спрямовані на задоволення приватного інтересу конкретної особи, через 

певний час набувають ознак публічності та стають важливими для групи людей чи 

навіть усього суспільства або навпаки – потреби, які стали причиною виникнення 

спочатку приватного, а потім і публічного інтересу, відумерли, втратили актуальність 

та стали одиничними, важливими для конкретних осіб, тобто трансформувалися назад 

у приватний інтерес. 

Приватні інтереси узагальнені, найбільш значущі та такі, які можуть бути 

забезпечені ресурсами держави (місцевого самоврядування) «піднімаються» на вищий 

щабель, стають центром уваги політичних сил, визначаються їх завданнями та об’єктом 

державних (місцевих) програм і тим самим стають загальносуспільними і такими, які 

становлять публічний інтерес із забезпечення відповідних потреб індивідуальних 

(приватних) суб’єктів. Наукова, законодавча та правозастосовна діяльність має бути 

спрямована на збалансування приватних та публічних інтересів, недопущення 

встановлення пріоритету будь-якого з них, знаходження оптимальних шляхів 

досягнення компромісу та об'єктивного врегулювання конфлікту інтересів. 

Учасниками відносин, які виникають при застосуванні тарифних механізмів, є 

передусім держава (територіальні громади, в особі створених органів та інших 

уповноважених суб’єктів, надавачі відповідних послуг та їх споживачі. І хоча, на 

перший погляд, складається враження, що відносини є тристоронніми, однак органи 

держави чи місцевого самоврядування вступають у них як «арбітри», покликані 

забезпечити баланс інтересів сторін та захистити при цьому найбільш вразливого 

учасника та державу (територіальну громаду) як господарюючого суб’єкта, що діє в 

особі відповідних державних (комунальних) організацій і може виступати споживачем 
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послуг, вартість яких визначається тарифом. 

Основною підставою запровадження регульованих тарифів є перебування 

надавачів відповідних послуг в стані природньої монополії. Тому інтереси окремого 

споживача, по-перше, мають бути вище (пріоритетнішими) за інтереси органів держави 

(місцевого самоврядування) чи суб’єктів господарювання, а по-друге, усі споживачі 

конкретних послуг мають визнаватися як окремий суб’єкт правовідносин, який має 

власний узагальнений, синтезований публічний інтерес.  

Під публічним інтересом при застосуванні тарифних механізмів слід розуміти 

узагальнений, визнаний державою (територіальною громадою) шляхом правового 

закріплення (встановлення тарифів, порядку ліцензування діяльності суб’єктів 

господарювання, затвердження правил, методик розрахунків, порядків провадження 

окремих видів діяльності тощо) спільний інтерес передусім споживачів відповідних 

послуг (у сфері енергетики, комунальних, медичних, транспортних послуг, зв’язку 

тощо), який спрямований на задоволення побутових, соціальних потреб чи потреб в 

галузі охорони здоров'я, що є загальними, необхідними та особливо важливими для 

кожної людини, та який потребує захисту з боку органів держави чи місцевого 

самоврядування. 

3. Коло суспільних відносин із застосування тарифних механізмів у сфері 

функціонування публічних фондів коштів ми розмежовуємо на грошові (фінансові) та 

навколофінансові, які лише пов’язані з першими, проте також підпадають під 

імперативний метод правового регулювання та безпосередньо обумовлені, або 

обумовлюють перші – суспільні відносини в сфері фінансового контролю за 

встановленням органами публічного адміністрування тарифів, в сфері застосування 

тарифних механізмів при функціонуванні публічних фондів коштів (мобілізації, 

розподілу та використання їх коштів), а також фінансової відповідності за 

правопорушення, що вчиняються при застосуванні тарифних механізмів. 

Таким чином, тариф як правова категорія при його застосуванні з метою 

регулювання публічних фінансів та пов’язаних з ними суспільних відносин, набуває 

характеру інструменту фінансово-правового регулювання.  

Суспільним відносинам в сфері застосування тарифних механізмів, що 
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регулюються нормами фінансового права, властиві наступні ознаки: мають характер 

фінансово-правовий (публічних фінансів та пов’язаних з ними відносин), як такі, що 

виникають, змінюються та припиняються під час публічного встановлення тарифів, що 

застосовуються в сфері публічних фінансів, реалізації державою (територіальними 

громадами) в особі спеціально уповноважених на те органів реалізації державної 

політики щодо публічного регулювання вартості надання суспільно важливих послуг, 

необхідних для задоволення побутових потреб споживачів (шляхом закріплення форм, 

методів та структурних елементів, за допомогою яких і розраховується розмір тарифу); 

застосування тарифів при мобілізації, розподілі та використання публічних фондів 

коштів (фондів коштів, що мають публічний характер) на підставі встановлених 

тарифів, а також тих, які сформовані у процесі реалізації публічної тарифної політики 

державними регуляторами (кошти, сплачені як внески на регулювання); фінансового 

контролю та фінансово-правової відповідальності у вказаній сфері. 

Залежно від стадій функціонування публічних фондів коштів та охоронної 

публічної фінансової діяльності можна виділити наступні групи фінансових 

правовідносин в сфері застосування тарифних механізмів: 

1) фінансові правовідносини, що виникають в сфері мобілізації коштів до 

публічних фондів із застосуванням тарифного методу, зокрема до Державного бюджету 

України: 1.1) податкові правовідносини: А) щодо справляння мита відповідно до 

митного тарифу, що є класичним взірцем фіскального тарифного механізму; Б) щодо 

справляння акцизного податку, оскільки при встановленні ставок акцизного податку 

застосувується тарифний метод, а при їх нарахуванні і сплаті обирається належна 

товарна позиція і ставка податку; В) правовідносини зі справляння рентної плати, яка 

віднесена до числа податкових платежів, і ставки якої згруповані залежно від виду 

корисних копалин (іншого ресурсу, зокрема радіочастотного зв’язку), користування, 

транспортування або споживання яких оподаткуовується; 1.2) правовідносини з 

мобілізації неподаткових доходів до публічних фондів коштів: А) квазіподаткових 

платежів, при мобілізації яких застосовується тарифний метод: судовий збір; державне 

мито; консульський збір; адміністративний збір; Б) неподаткові доходи, що 

мобілізуються в рамках застосування тарифного механізму, а саме внески на 
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регулювання, що є джерелом формування спеціального фонду Державного бюджету 

України та джерелом фінансування видатків спеціального фонду Державного бюджету 

України; 

2) правовідносини в сфері здійснення видатків публічних фондів коштів із 

застосуванням тарифних механізмів, що пов’язані з: а) використанням бюджетних 

коштів відповідно до тарифу на медичні послуги, включаючи ті, що пов’язані із 

видатками на надання медичних субсидій; б) використанням бюджетних коштів 

відповідно до тарифів в сфері енергетики та комунальних послуг, включаючи ті, що 

пов’язані із видатками на надання житлових субсидій; 

3) правовідносини зі здійснення фінансового контролю в сфері застосування 

тарифних механізмів при здійсненні видатків бюджетів та мобілізації до публічних 

фондів коштів обов’язкових платежів, при встановленні яких законодавець 

застосовував тарифний метод; 

4) притягнення до фінансової відповідальності за порушення законодавства в 

сфері застосування тарифних механізмів при здійсненні видатків бюджетів та 

мобілізації до публічних фондів коштів обов’язкових платежів, при встановленні яких 

законодавець застосовував тарифний метод. 

4. Аналіз застосування тарифного методу при регулюванні податкових відносин 

засвідчив, що Митний тариф не є тарифом у класичному розумінні цього слова, а є 

інструментом обчислення мита як загальнодержавного податку та своєрідним 

детальним розширеним класифікатором товарів (продукції), із зазначенням їх коду 

згідно з УКТ ЗЕД, їх опису та одиниць виміру, та ставок мита, які застосовуються при 

переміщенні через митний кордон України відповідних товарів (продукції) в формі їх 

ввезення (імпорту, реімпору).  

В Україні Митний тариф об’єднує лише усі ставки ввізного мита, а «вивізне мито 

нараховується за ставками, встановленими законом», зокрема таким є Закон України 

«Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів» від 24 жовтня 2002 

року № 216-IV [], ставки мита в якому сформовані за тим же принципом, за яким 

побудовано Митний тариф України. Отже, митний тариф України не можна назвати 

«єдиним» або кодифікованим. Основна функція Митного тарифу – фіскальний 
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інструмент, а допоміжні – регулюючої (встановлення тарифного бар’єру на доступ 

товарів на внутрішній ринок) та захисної його функцій (протекціонізм щодо 

внутрішнього виробника). 

За принципом формування митного тарифу врегульовано і порядок обчислення 

ставок акцизного податку з окремих груп товарів, зокрема у ст. 215 ПК України 

закріплені такі складові як: 1) код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД, опис товару 

(продукції) згідно з УКТ ЗЕД; 3) ставка податку; 4) одиниця виміру. Отже, підхід 

законодавця до формування митного тарифу та ст. 215 ПК України, що регулює 

питання підакцизних товарів та ставок податку, є спорідненими в частині законодавчої 

техніки, проте відмінними в підході до характеристики інструменту, що допомагає 

визначити вид товару та застосування до нього відповідної ставки акцизного податку. 

Відповідно вважаємо цілком доречним застосування такого терміну як «тариф 

акцизного податку» в назві статті ст. 215 ПК України та визначення його як «переліку 

ставок акцизного податку як загальнодержавного податку на підакцизні товари, що 

систематизовані згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної 

діяльності (УКТЗЕД), складеною на основі Гармонізованої системи опису та кодування 

товарів». 

З’ясовано, що положення чинного Податкового кодексу України в частині 

справляння акцизного податку з електричної енергії не приведено у відповідність до 

положень Закону України «Про ринок електричної енергії», яким з 01.07.2019 

запроваджено нову модель ринку електричної енергії та скасовано функціонування 

оптового ринку електричної енергії. Оскільки у сучасній моделі ринку відсутній такий 

учасник як оптовий постачальник електричної енергії. Крім того, об’єктом 

оподаткування в ст. 213 ПК України визначено операції з оптового постачання 

електричної енергії, яке на сьогодні відсутнє, а тому вказане положення потребує 

коригування. Відповідно вважаємо за доцільне внести зміни до ст.212 Податкового 

кодексу України та виключити оптового постачальника електричної енергії із кола 

платників акцизного податку. 

Особливістю застосування тарифного методу при визначення ставок рентної 

плати є їх залежність від узагальнення, деталізації та групування однорідних груп 
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суспільних відносин з користування відповідними ресурсами та вартості такої одиниці 

з метою максимальної індивідуалізації кожного платежу (мета користування, обсяги, 

регіон тощо). Особливістю рентної плати є те, що окремі платежі зараховуються у 

відповідній частині не до загального, а до спеціального фонду Державного бюджету, а 

також те, що визначена у відсотковому відношенні частина рентної плати є доходом 

бюджетів новостворених ОТГ. Зазначений розподіл рентної плати між доходами 

бюджетів різних рівнів є досить важливим, по-перше, для новостворених об’єднаних 

територіальних громад, по-друге, для наявності фінансових ресурсів для подальшого 

фінансування розвитку та модернізації вже існуючих родовищ та регіону в цілому. 

З’ясовано, що тарифний метод активно застосовується в ході регулювання 

відносин з мобілізації доходів від сплати наступних неподаткових обов’язкових 

платежів: 1) квазіподаткових платежів, пов’язані з наданням публічних послуг: а) 

судовий збір; б) державне мито; в) консульський збір; г) адміністративний збір; 2) 

неподаткові платежі, що сплачують ліцензіати: внесок на регулювання. Загальним 

підходом до формування тарифів розмірів вказаних квазіподаткових платежів є їх 

компенсаційний характер - залежність від обсягу витрат, які здійснюються при наданні 

відповідної публічної послуги. Відмічено винятки з даного правила (розмір судового 

збору може залежати від ціни позову; в законі встановлюються пільги та звільнення від 

сплати відповідних платежів залежно від суб’єкта звернення). Відмінними рисами є: 1) 

напрям спрямування коштів: а) судовий збір надходить до спеціального фонду 

Державного бюджету; б) адміністративний збір, державне мито та консульський збір 

надходять до загального фонду бюджету; 2) рівень бюджету в бюджетній систем, до 

якого надходить платіж: а) виключно до Державного бюджету України надходять – 

судовий збір, консульський збір; б) до відповідно бюджету (Державного або місцевого 

бюджетів) залежно від суб’єкта надання публічної послуги – адміністративний збір; в) 

виключно до місцевого бюджету надходить державне мито; 3) ціль використання 

коштів, що мобілізуються: а) мають цільове призначення – кошти від судового збору 

(фінансування діяльності судів); б) не мають цільового призначення кошти 

консульського збору, державне мито, в) кошти в певній пропорції можуть 

розмежовуватися між відповідним бюджетом та фондом суб’єкта надання публічної 
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послуги - кошти адміністративного збору.  

Не зважаючи на те, що в ст. 6 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне 

мито» чітко розмежовано випадки сплати державного мита до державного або 

відповідно до місцевого бюджету, в ст. 29 БК України не встановлено державне мито 

як джерело фінансування Державного бюджету України, тобто положення Декрету 

суперечить положенням діючого БК України, а тому вважаємо за доцільне привести 

положення Декрету у відповідність до БК України. Вважаємо також, за необхідне 

вилучити зі ст. 7 вказаного Декрету положення про можливість здійснення сплати 

державного мита митними марками. На сьогодні в законодавстві відсутня методика 

визначення розміру чи інші чіткі правила, обумовлені необхідністю дотримуватися 

принципів збалансованості та компенсативності, згідно з яким розмір плати має 

відповідати узагальненим витратам на надання послуг. Встановлено необхідність: 1) 

закріплення відповідно до ст. 67 Конституції України елементів такого обов’язкового 

платежу як консульський збір, що є різновидом державного мита, на рівні спеціального 

закону; 2) тарифні ставки консульського збору мають бути єдиними для всіх 

закордонних дипломатичних установ України та встановлюватися законом відповідно 

до курсу євро (з наступним переведенням у валюту країни надання послуги); 3) 

відповідно до вимог ч. 1 ст. 20 Закону України «Про Єдиний державний демографічний 

реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи 

її спеціальний статус», у відповідному законі слід передбачити, що за консульські дії, 

що вчиняються на території України повинен сплачуватися адміністративний збір. 

На законодавчому рівні закріплено принцип територіальності надання 

адміністративних послуг, їх оплати та зарахування до відповідного бюджету. Вважаємо 

за необхідне прийняття консолідованого Закону України «Про адміністративний збір», 

в якому слід закріпити загальні підходи до визначення та розміри адміністративного 

збору на основі тарифного методу та залежно від виду адміністративних послуг, 

незалежно від суб’єктів їх надання. 

При врегулювання внесків на регулювання не застосовується тарифний метод, 

але їх розмір є складовою вартості наданих послуг в сфері енергетики (комунальних 

послуг) та витрати на його сплату включаються у відповідний тариф, отже, цей платіж 
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є елементом тарифного механізму в зазначеній сфері. Внески на регулювання мають 

податкову природу, оскільки: 1) розмір визначається від чистого доходу ліцензіата за 

попередній квартал (0,15 відсотка); 2) не має компенсативного характеру чи характеру 

страхового платежу; 3) має всі елементи податку, передбачені в ст. 7 ПК України; 4) має 

характер непрямого податку фактичним платником якого є кінцевий споживач послуг 

в сфері енергетики чи комунальних послуг, а юридичним – ліцензіат (суб’єкт 

господарювання). 

З огляду на податкову природу такого обов’язкового платежу як «внески на 

регулювання» пропонуємо: 1) доповнити ст. 9 ПК України підпунктом «9.1.8. внески 

на регулювання»; 2) доповнити ч. 3 ст. 29 БК України пунктом «139) надходження від 

сплати внесків на регулювання, передбачені ст.11 та 13 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг»». 

Фіскальним слід визнавати тариф, закріплений на рівні закону, що містить 

передусім переліки ставок (розмірів) обов’язкових (податкових та квазіподаткових) 

платежів до публічних фондів коштів, справляння яких здійснюється з метою 

фінансового забезпечення реалізації функцій держави та місцевого самоврядування, 

обумовлених суверенітетом України, а також обов’язком, що закріплений в ст. 67 

Конституції України, щодо сплати податків та зборів, в порядку і розмірах, 

встановлених законом. 

5. Проведений аналіз кола суб’єктів правовідносин в сфері електроенергетики 

можемо розподілити їх на три основні групи: 1) учасники ринку електричної енергії 

(виробники електричної енергії, трейдери, постачальники (в тому числі постачальник 

«останньої надії» та «постачальник універсальних послуг»), оператор ринку, оператор 

системи передачі, оператор системи розподілу, гарантований покупець); 2) споживачі 

електричної енергії; 3) суб’єкти публічної влади, до основних функцій яких віднесено 

моніторинг, державний контроль діяльності учасників ринку та пріоритетний захист 

прав споживачів (НКРЕКП, АМКУ). Особливою категорією споживачів є бюджетні 

установи, постачальником послуг для яких є «постачальник універсальних послуг», а 

тариф на послуги з постачання електричної енергії якого окремо затверджується 
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НКРЕКП.  

Конкуренція забезпечується на етапі виробництва та постачання електричної 

енергії, однак на стадіях передачі та розподілу залишається монопольне становище 

суб’єктів та посилена роль держави в особі уповноважених органів. Але, за НКРЕКП у 

виключних випадках залишились закріплені повноваження щодо встановлення 

тарифів, однак коло таких тарифів значно звузилось та, в основному, вони 

встановлюються на послуги, які надають суб’єкти, що діють на ринку, який перебуває 

в стані природної монополії. Недоліком є, то що за суб’єктами господарювання, які є 

природніми монополістами (ОСР) не закріплено обов’язку відкриття поточного 

рахунку із спеціальним режимом використання, що не дає можливість НКРЕКП 

здійснювати в повній мірі фінансовий контроль за надходження тарифних коштів та їх 

цільовим використанням. І, нарешті, суб’єктом, який здійснює захист прав споживачів 

на ринку електричної енергії, є НКРЕКП. АМКУ виконує особливу функцію по захисту 

економічної конкуренції, однак, що надзвичайно важливо, пріоритетними є права саме 

споживачів, а лише потім суб’єктів господарювання. 

Вважаємо, що Гарантований покупець, зважаючи на те, що він реалізує функції 

компенсування різниці між реальною ціною та «зеленим тарифом» та виконання 

спеціальних обов’язків із забезпечення доступності електричної енергії для побутових 

споживачів, має бути визнаний юридичною особою публічного права, а його фонди 

коштів – публічними, особливо зважаючи на те, що основним джерелом його 

фінансування є тарифні кошти, які загалом мають ознаку публічності. 

Відмічаючи відмінності суб’єктного складу правовідносин, що виникають на 

ринку природнього газу від ринку електроенергії зазначимо наступні особливості: 1) 

присутній оптовий продавець та оптовий покупець, 2) серед споживачів 

виокремлюються такі категорії як «вразливі» та «захищені». З’ясовано відмінності у 

визначенні ціни на природний газ як товар, яка встановлюється Урядом для побутових 

споживачів, а для інших – ринком. Тариф встановлюється НКРЕКП саме на послуги в 

газовій сфері.  

Особливістю розрахунку тарифів на житлово-комунальні послуги є «злиття» 

товару та послуги. законодавець розмежовує житлову й комунальні послуги та 
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акцентує увагу на їхній концептуальній відмінності – індивідуалізації та можливості 

визначення обсягу (на підставі показників встановленого приладу обліку, залежно від 

площі чи кількості зареєстрованих осіб тощо). Тарифи на житлово-комунальні послуги, 

які є регульованими, встановлюються НКРЕКП або органами місцевого 

самоврядування лише в тих сферах, які передбачені Законом України ««Про державне 

регулювання у сфері комунальних послуг»», решта – за домовленістю сторін. 

Особливістю є те, що відбувається делегування НКРЕКП частини власних 

повноважень до ОМС, а тому таке регулювання є публічним. НКРЕКП у 

правовідносинах, що виникають у сфері теплопостачання, у межах повноважень 

виступає як суб’єктом ліцензування, так і тарифоутворення, тоді як на місцевому рівні 

суб’єктом ліцензування є Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська 

міські державні адміністрації, суб’єктом встановлення тарифів – органи місцевого 

самоврядування. 

Вважаємо за доцільне кошти, які надходять на поточний рахунок із спеціальним 

режимом використання в результаті оплати вартості спожитої електричної енергії 

(товар), природнього газу чи регульованих комунальних послуг або ж сформованого на 

ринкових умовах тарифу, з метою реалізації публічного суспільного інтересу, 

виокремити умовно в окремий неконсолідований (представлений рядом рахунків) фонд 

коштів, що становить публічний інтерес і мобілізує «тарифні кошти». Для визнання 

такого фонду коштів публічним не вистачає такої ознаки як, обов’язковість при 

ліквідації організації-розпорядника коштів передати їх обсягу до відповідного іншого 

публічного фонду коштів (Держаного бюджету, місцевого бюджету чи фонду іншого 

постачальника відповідних послуги, що обслуговуватиме відповідну мережу 

споживачів тощо).  

Важливим є прийняття Закону України «Про тарифні кошти», у якому має бути 

визначено мету, сферу застосування зазначеного Закону, правовий статус тарифних 

коштів, публічних фондів коштів, до яких вони мобілізуються, порядок ліквідації таких 

фондів, коло суб’єктів-розпорядників фондів коштів, їх права та обов’язки, взаємодія, 

а також, що надзвичайно важливо, закріпити відповідальність за нецільове та 

неефективне використання тарифних коштів, дієві механізми виявлення, усунення, 
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притягнення (з градацією заподіяної шкоди) та протидії зазначеним порушенням у 

майбутньому. 

Субсидії на відшкодування з бюджетів вартості послуг, спожитих особами 

(побутовими споживачами), яким їх призначені, виплачуються за рахунок коштів 

Державного бюджету України шляхом надання субвенцій відповідним місцевим 

бюджетам згідно з положеннями Бюджетного кодексу України. За результатами 

впровадження монетизації субсидій, спрямованої на стимуляцію споживачів послуг і 

зменшення обсягу спожитих послуг, змінено алгоритм розрахунків, у результаті чого 

кошти з бюджетів напряму надходять на банківські рахунки споживачів, утворено 

новий інститут видатків бюджету, розмір яких напряму залежить від розміру тарифів у 

сфері енергетики та комунальних послуг. 

6. За результатами впровадження медичної реформи змінюються основоположні 

засади фінансування сфери охорони здоров’я: 1) затверджується програма державних 

гарантій, у якій визначається перелік медичних послуг, вартість яких компенсується 

державою, тобто решта медичних послуг, які не ввійдуть до списку, мають стати 

платними; 2) розрахунок вартості визначених програмою послуг здійснюється на 

підставі затвердженого тарифу. Особливістю цієї сфери є: 1) затвердження тарифів 

Урядом; 2) затвердженню підлягають тарифи обумовлені особливостями та видами 

медичних послуг, з врахуванням коригувальних коефіцієнтів, що залежать від вікової 

групи пацієнтів, специфіки захворювання і територіального охоплення закладу - 

надавача послуг, рівня медичної допомоги; 3) розрахунок за тарифами в медичній сфері 

здійснюється виключно за рахунок коштів Державного бюджету України (головний 

розпорядник – Міністерство охорони здоров’я України, розпорядник бюджетних 

коштів нижчого рівня – відповідальний виконавець бюджетної програми - 

Національної служби здоров’я України) безпосередньо НСЗУ з надавачами послуг 

(розпорядниками нижчого рівня або одержувачами бюджетних коштів); 4) частина 

бюджетних асигнувань на охорону здоров’я спрямовується на формування резервного 

фонду (не більше 1 % загального обсягу). 

 Суб’єктний склад суспільних відносин, що виникають при обчисленні, 

нарахуванні та сплаті вартості наданих медичних послуг, є трьохелементним: 1) НСЗУ, 
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яка відповідає за своєчасні та в повному обсязі розрахунки за надані послуги; 2) надавач 

медичних послуг - заклад охорони здоров’я, які уклали договір із НСЗУ (в тому числі 

сімейний лікар, який діє за трудовим договором); 3) пацієнт, тобто особа, потреби якої 

задоволені надавачем послуг. 

Гарантоване бюджетне фінансування у сфері охорони здоров’я – це бюджетні 

правовідносини, які виникають, змінюються та припиняються між відповідними 

учасниками бюджетного процесу (зокрема, МОЗУ - ГРБК, НСЗУ - ВВБП, заклади 

охорони здоров’я – РБК чи ОБК), спрямовані на забезпечення потреб пацієнта, 

об’єктом яких є медична послуга, щодо надання якої звернувся пацієнт, та розрахунки 

за надання яких здійснюються відповідно до затвердженого тарифу із Державного 

бюджету України в межах встановленого бюджетного призначення. 

В метою деталізації положень Закону України «Основи законодавства України 

про охорону здоров’я» в частині регулювання надання медичних субсидій вбачаємо за 

доцільне здійснення врегулювання Урядом ключових питань їх надання: 1) суб’єкт, 

який має право на звернення щодо її призначення; 2) орган державної влади (місцевого 

самоврядування), який є відповідальним за: а) перевірку наявності у суб’єкта звернення 

права на неї (відповідність закріпленим критеріям); б) призначення/відмову у 

призначенні медичної субсидії; 3) механізм їх здійснення; порядок та випадки 

скасування надання медичної субвенції тощо.  

З метою закріплення саме за Державним бюджетом України видатків на медичні 

субсидії слід закріпити в пункті (8) частини першої статті 87 БК України окремий 

підпункт наступного змісту: «з) програму медичних субсидій.» 

7. Досліджено питання фінансового контролю при застосуванні тарифних 

механізмів, коло суб’єктів, що його реалізують, їх повноваження. Серед органів 

виокремлено ті, що є органами загальної та спеціальної компетенції, а також здійснено 

класифікації сфер реалізації фінансового контролю залежно від стадій функціонування 

публічних фондів 

 Так, контроль за дотриманням законодавства щодо застосування тарифних 

ставок акцизного податку та мита здійснюють Державна податкова служба України, 

Державна митна служба України (попередній, поточний, наступний),  
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Щодо фінансового контролю тарифних механізмів у сфері митної справи 

основним контролюючим органом є Державна митна служба України, домінуюча 

більшість функцій якої стосується контролю, серед яких, зокрема, «забезпечення та 

здійснення контролю за застосуванням відповідно до закону заходів тарифного та 

нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності». 

У сфері застосування фіскальних тарифів (митного тарифу, ставок акцизного 

податку та рентної плати) Міністерство фінансів України виконує функції координації, 

прогнозування, аналізу, узагальнення практики та нормотворення. А загальний 

контроль Міністерства фінансів України за діяльністю ДПС та ДМС має ознаки 

моніторингу. Саме Міністерство фінансів України зобов’язане невідкладно реагувати 

на недоліки в фіскальних тарифних механізмах і реагувати на недоліки в роботі 

контролюючих органів або ініціювати відповідні зміни до законів України в сфері 

оподаткування. Оскільки фінансовий контроль за сплатою вказаних квазіподаткових 

платежів здійснюється суб’єктами надання відповідних публічних послуг, ключовим 

органом зовнішнього фінансового контролю за дотриманням законодавства у вказаній 

сфері є Рахункова палата, зважаючи на те, що велика кількість надавачів таких послуг 

не належать до органів виконавчої влади держави чи місцевого самоврядування 

(зокрема, Державна судова адміністрація, суди, приватні нотаріуси). Так, фінансовий 

контроль здійснюють: 1) за сплатою судового збору – Державна судова адміністрація 

України та суди; 2) за сплатою державного мита – державні нотаріальні контори, органи 

юстиції, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад; 3) за сплатою 

адміністративного збору – суб’єкт публічного адміністрування, який надає відповідну 

адміністративну послугу; 4) за сплатою консульського збору – закордонні дипломатичні 

установи України. Особливим об’єктом їх фінансового контролю, що пов'язаний з 

соціальними правами, є пільга щодо сплати таких платежів. У діяльності таких 

суб’єктів поточного фінансового контролю зливаються соціальна та фіскальна функції 

при їх справлянні. 

Контроль за справлянням вказаних квазіподаткових платежів в формі перевірок 

здійснюють Міністерство фінансів України, Державна податкова служба України та її 

територіальні органи, місцеві фінансові органи, а контроль за надходженням та 
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використанням коштів від сплати таких платежів здійснюють також Державна 

казначейська служба України та Державна аудиторська служба України, відповідно до 

наданих повноважень, головні розпорядники коштів, яким підпорядковані суб’єкти 

надання відповідних публічних послуг, зовнішній фінансовий аудит у вказаній сфері – 

Рахункова палата. загальний фінансовий контроль в бюджетній сфері, зокрема і в 

частині надходжень від податкових та квазіподаткових платежів, при встановленні яких 

застосовуються тарифний метод, здійснює Верховна Ради України (Державний бюджет 

України), ВР АРК та відповідні місцеві ради (щодо надходжень до відповідних місцевих 

бюджетів). 

Відповідно до ч. 2 ст. 7 Закону України «Про Рахункову палату» «Об’єктами 

контролю Рахункової палати при виконанні повноважень, визначених частиною 

першою цієї статті, є державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, 

органи місцевого самоврядування, інші бюджетні установи, у тому числі закордонні 

дипломатичні установи України, суб’єкти господарювання, громадські чи інші 

організації, фонди загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного 

страхування, Національний банк України та інші фінансові установи». Проте, приватні 

нотаріуси не належать до «організацій», однак належать відповідно до ст. 1 Закону 

України «Про адміністративні послуги» до числа «суб’єктів державної реєстрації, 

уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги», що входять до 

числа суб’єктів надання адміністративних послуг. Відповідно, вважаємо, що ч. 2 ст. 7 

Закону України «Про Рахункову палату» слід доповнити і після слів «чи інші 

організації» додати після коми слова «суб’єкти надання адміністративних послуг». 

Крім того, вважаємо за доцільне частину другу статті 31 Закону «Про нотаріат» 

доповнити реченням: «Кошти, одержані як плата (адміністративний збір), розмір якої 

визначається законодавством у відповідній сфері, за вчинення дій, покладених на 

приватних нотаріусів відповідно до закону, спрямовуються до Державного бюджету 

України». 

Контроль за справлянням як державного мита, так і адміністративного збору, які 

справляють нотаріуси, здійснює Міністерство юстиції України, а внутрішній 

державний фінансовий аудит – Державна аудиторська служба України, проте її 
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компетенція поширюється лише на перевірку дій державних нотаріальних контор. У 

свою чергу, зовнішній державний фінансовий аудит щодо надходження коштів до 

Державного бюджету України, справляння яких покладається як на державних, так і на 

приватних нотаріусів, здійснює Рахункова палата. 

Проте закон «Про адміністративні послуги» та інші закони, які встановлюють 

окремі види адміністративного збору, не визначають засади контролю за додержанням 

законодавства при встановленні розміру плати за надання адміністративних послуг 

уповноваженими органами на підзаконному рівні, а також відсутні засади контролю за 

застосуванням встановлених тарифів, що ми вважаємо недоліком, а тому питання 

суб’єктів та об’єкти фінансового контролю за сплатою адміністративного збору слід 

врегулювати в Законі України «Про адміністративний збір». 

Фінансовий контроль при справлянні внесків на регулювання здійснює НКРЕКП 

в формі перевірок, що спрямовані на виявлення фактів несплати або сплати не в 

повному обсязі внесків на регулювання. Єдиним органом фінансового контролю, який 

уповноважений здійснювати зовнішній фінансовий контроль (фінансовий аудит) щодо 

НКРЕКП, є Рахункова палата.  

Особливістю фінансового контролю в сфері надання медичних послуг за програмою 

державних гарантій медичного обслуговування населення є те, що: 1) надавачі надають 

НСЗУ звіти відповідно до договору про медичне обслуговування населення за 

програмою медичних гарантій; 2) на підставі звітів НСЗУ здійснює оплату, 

перераховуючи кошти в межах бюджетних асигнувань на рахунки надавачів послуг – 

закладів охорони здоров’я (РБК чи ОБК), відкриті в Державній казначейській службі 

України; 3) Державна казначейська служба України здійснює відповідно до ст. 43 БК 

України попередній (реєстрація бюджетних зобов’язань) та поточний контроль 

(здійсненні платежів за цими зобов’язаннями) за відповідністю взятих бюджетних 

зобов’язань ЗОЗ бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (ст. 112 БК 

України) та їх кошторису (фінансового плану); 4) МОЗ (як ГРБК) отримує від НСЗУ як 

відповідального виконавця бюджетної програми відповідно до ст. 22 та 58 БК України 

звіти про її виконання; 5) наступний фінансовий контроль за виконанням цієї 

бюджетної програми здійснюють Державна аудиторська служба України та Рахункова 
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палата (зовнішній державний фінансовий аудит). 

Фінансовий контроль в різних сферах, щодо яких НКРЕКП є регулятором 

(електроенергетика, природний газ, комунальні послуги), здійснюється за аналогічним 

алгоритмом: 1) Фінансовий контроль НКРЕКП щодо встановлення тарифу. Недоліком, 

що впливає на результативність фінансового контролю, є те, що єдиним органом, який 

погоджує (затверджує) інвестиційні програми, регулює процедуру встановлення 

тарифів, затверджує ставки тарифів, затверджує кошториси визначених законом 

ліцензіатів, є НКРЕКП в одній особі. Тому вкрай важливим є належний контроль за 

діяльністю НКРЕКП з боку Рахункової палати та правоохоронних органів. У процесі 

нормативно-правового тарифоутворення потребують врахування такі фактори: 

а) ставка тарифу має бути достатньою для покриття витрат постачальника послуг; 

б) споживачі повинні мати фізичну можливість оплатити такі послуги. Отже, на першій 

стадії формування тарифів відбувається попередній фінансовий контроль, що включає 

в себе два елементи: 1) проведення детального аналізу щодо обґрунтованості вартості 

запланованих закупівель товарів/робіт/послуг, які у подальшому впливають на 

розрахунок тарифу; 2) контроль нарахування тарифу, шляхом надання уповноваженому 

органу компетенції при поданні відповідних документів здійснити аналіз зазначених у 

них даних та надати свою оцінку з можливістю корегування як цілей майбутнього 

використання коштів, так і сум на відповідні цілі. 2) Фінансовий контроль НКРЕКП 

щодо застосування тарифу (поточний). Сутність поточного фінансового контролю 

полягає в тому, що протягом календарного періоду, на який затверджено тариф, 

уповноважений орган продовжує виконувати свою функцію щодо регулювання 

діяльності, яка є незалежною та у вигляді координуючих дій, однак при виявленні 

порушень уповноважений орган має оперативно та своєчасно усунути всі недоліки та 

порушення. 3) Фінансовий контроль НКРЕКП за результатами застосування тарифу 

реалізується шляхом проведення контролю за виконанням інвестиційної програми 

(ліцензіат надає звіт про виконання інвестиційної програми та пояснювальну записку 

щодо виконання та використання коштів). У дисертаційному дослідженні обґрунтовано 

доцільність переходу на довгострокове та середньострокове планування, оскільки 

частина заходів є об’ємними та не можуть бути виконані протягом одного року, що 



209 
 

призводить до невиконання або часткового виконання інвестиційних програм, 

затверджених НКРЕКП.  

Важливим аспектом дослідження є питання фінансового контролю за цільовим 

та ефективним використанням тарифних коштів, що реалізується Регулятором та 

можливий у зв’язку з наступним: 1) оскільки тарифні кошти надходять на поточний 

рахунок зі спеціальним режимом використання конкретного електропостачальника 

(постачальника комунальних послуг), то можливість використання цих коштів, у тому 

числі на власний розсуд, є обмеженою та чітко регламентована інвестиційною 

програмою і структурою тарифу, зобов’язаннями щодо здійснення розрахунків з 

іншими суб’єктами ринку електричної енергії; 2) у разі виникнення заборгованості 

перед іншими суб’єктами ринку, що може призвести до розбалансування діяльності 

всього ринку електричної енергії, Регулятор, враховуючи спеціальний правовий режим 

поточного рахунку електропостачальника (постачальника комунальних послуг), може 

передбачити механізм автоматичного розрахунку з контрагентами (без врахування волі 

постачальника послуг); 3) виконання інвестиційної програми здійснюється в межах 

затверджених Регулятором витрат та з подальшим обов’язковим звітуванням про її 

цільове та ефективне виконання. 

Також зазначено, що у сфері комунальних послуг НКРЕКП частину повноважень 

делегує органам місцевого самоврядування та на основі отриманих проведеного аналізу 

надано визначення поняття «фінансовий контроль органів місцевого самоврядування 

при встановленні та застосуванні тарифів», під яким варто розуміти передбачену 

чинним законодавством діяльність органів місцевого самоврядування щодо реалізації 

делегованих державою повноважень із: 1) здійснення контрольних заходів, які 

спрямовані на перевірку законності та обґрунтованості ставок тарифів у сфері 

комунальних послуг, заходів інвестиційної програми та їх вартості, фінансування яких 

здійснюватиметься за рахунок тарифних коштів; 2) здійснення заходів контролю за 

цільовим і ефективним використанням тарифних коштів, що мобілізуються на 

поточних рахунках зі спеціальним режимом використання. 

7.3. У ході дослідження дійшли висновку, що до органів державної виконавчої 

влади, які наділені спеціальними повноваженнями в сфері бюджетного контролю, 
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зокрема, витрачання бюджетних коштів за бюджетними зобов’язаннями, що пов’язані 

із застосуванням тарифних механізмів, належать Державна казначейська служба 

України (попередній та поточний контроль) та Державна аудиторська служба України 

(наступний). Запропоновано внесення змін до Закону України «Про основні засади 

здійснення фінансового контролю в Україні», а саме: 1) до ст. 3 внести доповнення, а 

саме після слів «коштів і майна» додати слова «тарифних коштів (що надходять на 

поточні рахунки із спеціальним режимом використання ліцензіатів в сфері енергетики 

(комунальних послуг)) незалежно від форми власності суб’єкта господарювання», 2) до 

частини першої статті 2 внести доповнення, а саме після коми додати «або ліцензіатів 

надання комунальних послуг чи в сфері енергетики». 

Наступним органом є Міністерство фінансів України, яке забезпечує формування 

та реалізацію єдиної державної податкової і митної політики, державної політики у 

сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового та митного 

законодавства, здійснює координацію та спрямування діяльності органів виконавчої 

влади, уповноважених на проведення контролю за дотриманням бюджетного 

законодавства. У зв’язку з цим внесено пропозицію щодо необхідності зміни органу 

управління для ДП «НЕК Укренерго» з Міністерства фінансів України на Міністерство 

енергетики України. 

Контрольна діяльність Уряду в сфері публічних фінансів та публічного 

тарифотворення полягає передусім у: 1) постійному контролі за виконанням органами 

виконавчої влади Конституції України та інших актів законодавства України, вжиття 

заходів щодо усунення недоліків у роботі зазначених органів (ч. 2 ст. 19); 2) контролі за 

додержанням законодавства органами виконавчої влади, їх посадовими особами, а 

також органами місцевого самоврядування з питань виконання ними делегованих 

повноважень органів виконавчої влади (п. 3 ч. 1 ст. 20, ч. 5 ст. 39); 3) контролі діяльності 

державних господарських об’єднань, підприємств, установ та організацій (ч. 3 ст. 24).  

Роль Президента України у фінансовому контролі зумовлено його статусом як 

глави держави, діяльність якого спрямована на утвердження фінансової та енергетичної 

безпеки держави.  

Контрольні функції Верховної Рада України спрямовані на забезпечення 
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ефективності її законодавчої діяльності та стану реалізації законів, і переважно від її 

імені функції фінансового контролю здійснює Рахункова палата, а саме за 

надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням. 

На підставі зазначеного, дійшли до висновку щодо доцільності (зважаючи на 

публічний характер тарифних коштів та чіткі вимоги законодавства щодо їх цільового 

використання) доповнити перелік сфер контролю, що закріплений в частині першій ст. 

7 Закону України «Про Рахункову палату» окремим пунктом: «51) аналізує цільове та 

ефективне використання тарифних коштів (що надходять на поточні рахунки із 

спеціальним режимом використання ліцензіатів в сфері енергетики (комунальних 

послуг))». 

Отже, об’єктом загального фінансового контролю з боку Мінфіну, Уряду, 

Президента України, Парламенту є: 1) діяльність суб’єктів, уповноважених здійснювати 

державний контроль за (при) встановленням (-і) тарифів; 2) діяльність суб’єктів, 

уповноважених на здійснення видатків публічних фондів коштів відповідно до 

встановлених тарифів; 3) діяльність органів спеціального фінансового контролю в сфері 

застосування встановлених тарифів. 

У зв’язку з чим, фінансовий контроль при застосуванні тарифних механізмів на 

стадії використання коштів публічних фондів слід розглядати як регламентовану 

нормами фінансового права діяльність публічних органів влади стосовно своєчасності, 

доцільності та повноти планування, виконання та звітування щодо виконання 

запланованих заходів, використання коштів, що надходять на рахунки зі спеціальним 

режимом використання суб’єктів господарювання – постачальників послуг, для яких 

встановлюються тарифи спеціально уповноваженими державними органами чи 

органами місцевого самоврядування з метою задоволення суспільного публічного 

інтересу. 

3.2. Притягнення до фінансово-правової відповідальності здійснюється за 

порушення законодавства, що відбуваються не на стадії формування публічних тарифів, 

а на стадії їх застосування, а саме: 1) фіскальних тарифів: а) фінансова відповідальність 

за порушення податкового законодавства (мито, акцизний податок, рентна плата); б) 

фінансово-правова відповідальність ліцензіатів за порушення в сфері сплати внесків на 
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регулювання – за сплату не в повному обсязі або ж несплату цього внеску до платника 

внеску також застосовуються санкції в формі штрафу; 2) тарифів в медичній сфері: 

бюджетна відповідальність; 3) тарифів в сфері енергетики та комунальних послуг: 

фінансово-правова відповідальність за порушення законодавства в сфері застосування 

публічних тарифів (порушення ліцензійних умов, зокрема в частині порядку надання 

послуг, їх якості, порушення, пов’язані з нецільовим чи неефективним використанням 

тарифних коштів, невиконання заходів, передбачених інвестиційною програмою 

тощо), у формі застосування таких санкцій як: 1) застереження та/або попередження 

про необхідність усунення порушень; 2) накладення штрафу; 3) зупинення дії ліцензії; 

4) анулювання ліцензії. Спеціальними законами встановлено різні розміри штрафів, 

процедуру та порядок застосування вказаних санкцій, зокрема, що може бути 

застосовано лише один вид санкцій, крім випадків, коли застосовується штраф разом із 

зупиненням дії ліцензії. Крім того, при застосуванні штрафу враховуючи особливості 

фінансування діяльності ліцензіата за рахунок тарифних коштів, особливим є форма 

застосування штрафних санкцій – відбувається коригування у сторону зменшення 

структури тарифів на суму виявлених порушень. Отже, ще одним заходом впливу при 

притягненні до відповідальності за порушення фінансового законодавства при 

застосуванні тарифних механізмів варто вважати коригування структури тарифу в 

сторону зменшення. 

При неефективному використанні коштів, які мають бути спрямовані на 

фінансування заходів інвестиційної програми (цільове використання є предметом 

проведення Регулятором перевірок, однак ефективність використання не 

перевіряється), суб’єкт господарювання має бути притягнений до відповідальності за 

завдану споживачам шкоду, інтереси яких становлять загальний публічний інтерес і 

повинні бути захищені НКРЕКП, шляхом зменшення розміру тарифу. Окрім цього, на 

рівні закону слід закріпити, що до делегованих повноважень органів місцевого 

самоврядування належать не лише встановлення тарифів на відповідні комунальні 

послуги, а й контроль за ефективним та цільовим використанням тарифних коштів, 

оскільки їх аналіз забезпечує обґрунтованість затвердженням тарифів на наступні 

періоди.  
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Закон України від 20.11.2012 р. № 5492-VI. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5492-17. (дата звернення 01.06.2020 р.). 

139. Про житлово-комунальні послуги: Закон України від 09.11.2017 р. № 2189-

VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2189-19. (дата звернення 01.06.2020 р.). 

140. Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-

комунальні послуги: постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 р. № 869. 

URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/869-2011-%D0%BF. (дата звернення 

01.06.2020 р.). 

141. Про залізничний транспорт: Закон України від 04.07.1996 р. № 273/96-ВР. 

URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/273/96-%D0%B2%D1%80. (дата звернення 

01.06.2020 р.).  
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142. Про застосування законодавства у сфері державної допомоги: роз’яснення 

Антимонопольного комітету України від 20.03.2018 р. № 3-рр/дд. URL: 

http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document;jsessionid=623180F596A23755AE1CB

FAD056C1FF0.app2?id=140736&schema=main. (дата звернення 01.06.2020 р.). 

143.  Про затвердження Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків 

клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів: 

постанова Правління Національного Банку України від 12.11.2003 р. № 492. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03. (дата звернення 01.06.2020 р.). 

144.  Про затвердження Інструкції про порядок обчислення та справляння 

державного мита: наказ Міністерства фінансів України від 07.07.2012 р. № 811. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1623-12. (дата звернення 01.06.2020 р.). 

145. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності у сфері теплопостачання: постанова НКРЕКП від 22.03.2017 р. № 308. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0308874-17/ed30000101#n13. (дата звернення 

01.06.2020 р.). 

146.  Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення: 

постанова НКРЕКП від 17.03.2017 р. № 307. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/v0307874-17. (дата звернення 01.06.2020 р.). 

147. Про затвердження Методики визначення собівартості платних 

адміністративних послуг: постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. № 66. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/66-2010-п (дата звернення 01.06.2020 р.). 

148. Про затвердження Методики визначення та розрахунку тарифів на 

послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу щодо газосховищ, до яких 

застосовується режим регульованого доступу: постанова Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 

13.06.2016 р. № 1131. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1035-16/paran12#n12. 

(дата звернення 01.06.2020 р.). 

149. Про затвердження Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги 

розподілу природного газу: постанова Національної комісії, що здійснює державне 
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регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25.02.2016 р. № 236. 

URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1434-16/paran12#n12. (дата звернення 

01.06.2020 р.). 

150. Про затвердження Методики розрахунку тарифів на перевезення вантажів 

залізничним транспортом: наказ Міністерства інфраструктури України від 20.06.2013 

р. № 418. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1082-13. (дата звернення 

01.06.2020 р.). 

151. Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги 

пасажирського автомобільного транспорту: наказ Міністерства транспорту та зв'язку 

України від 17.11.2009 р. № 1175. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1146-09. 

(дата звернення 01.06.2020 р.). 

152. Про затвердження Положення про Державну казначейську службу 

України: постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 р. № 215. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/215-2015-%D0%BF (дата звернення 01.06.2020 р.). 

153. Про затвердження Положення про консульський збір України: наказ 

Міністерства закордонних справ України від 05.01.2011 р. № 3. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0131-11. (дата звернення 01.06.2020 р.). 

154. Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України: 

постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 р. № 375. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/375-2014-%D0%BF. (дата звернення 

01.06.2020 р.). 

155. Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на 

суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у 

процесі функціонування ринку природного газу (відносини у перехідний період): 

постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2015 р. № 758. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/758-2015-%D0%BF. (дата звернення 01.06.2020 р.). 

156. Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на 

учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у 

процесі функціонування ринку електричної енергії: постанова Кабінету Міністрів 

України від 05.06.2019 р. № 483. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/483-2019-
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%D0%BF. (дата звернення 01.06.2020 р.). 

157. Про затвердження Положення про порядок здійснення внутрішнього 

фінансового контролю в системі органів Міністерства юстиції України: наказ 

Міністерства юстиції України від 03.04.2007 р. № 152/5 URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v152_323-

07?find=1&text=%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84#w11 (дата звернення 

01.06.2020 р.). 

158. Про затвердження положень про Державну податкову службу України та 

Державну митну службу України: постанова Кабінету Міністрів України від 

06.03.2019 р. №227. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/227-2019-

%D0%BF?find=1&text=%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84#w11 (дата 

звернення 01.06.2020 р.). 

159. Про затвердження Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що 

провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у 

відповідних сферах та ліцензійних умов: постанова Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.06.2018 р. 

№ 428. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0428874-18. (дата звернення 

01.06.2020 р.). 

160. Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги: наказ 

Міністерства охорони здоров’я від 19.03.2018 р. № 504. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0348-18. (дата звернення 01.06.2020 р.). 

161. Про затвердження Порядку реалізації державних гарантій медичного 

обслуговування населення за програмою медичних гарантій у 2020 році: постанова 

Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 р. № 1124. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1124-2019-%D0%BF. (дата звернення 01.06.2020 р.). 

162. Про затвердження Порядку реалізації державних гарантій медичного 

обслуговування населення за програмою медичних гарантій на 2018 рік: постанова 

Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 р. № 407 (втратила чинність). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1124-2019-%D0%BF. (дата звернення 01.06.2020 р.). 

163. Про затвердження Порядку регулювання тарифів на загальнодоступні 
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телекомунікаційні послуги: рішення Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 02.04.2009 р. № 1438. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0363-09. (дата звернення 01.06.2020 р.). 

164. Про затвердження Порядку регулювання тарифів на надання в 

користування кабельної каналізації електрозв’язку операторів телекомунікацій: 

рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та 

інформатизації, від 25.10.2012 р. № 540. URL: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1901-12. (дата звернення 01.06.2020 р.). 

165. Про затвердження Порядку регулювання тарифів на універсальні послуги 

поштового зв’язку: рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сфері зв'язку та інформатизації, від 23.05.2017 р. № 260. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0759-17. (дата звернення 01.06.2020 р.). 

166.  Про затвердження Порядку розподілу коштів з поточних рахунків із 

спеціальним режимом використання електропостачальників та внесення зміни до 

постанови НКРЕКП від 18 січня 2019 року № 26: постанова Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 

18.06.2019 р. № 1041. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1041874-19. (дата 

звернення 01.06.2020 р.). 

167. Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження 

інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого 

водопостачання та відведення: постанова Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.09.2017 р. № 1131. 

URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1131874-17. (дата звернення 01.06.2020 р.). 

168. Про затвердження Порядку розроблення, погодження, затвердження та 

виконання інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання: 

постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 31.08.2017 р. № 1059. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1059874-17. (дата звернення 01.06.2020 р.). 

169. Про затвердження Порядку формування тарифів на послугу з постачання 

гарячої води: постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
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сферах енергетики та комунальних послуг, від 08.04.2020 р. № 767. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0767874-20. (дата звернення 01.06.2020 р.). 

170. Про затвердження Порядку формування тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і 

постачання гарячої води: постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24.03.2016 р. № 377. 

URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0835-16. (дата звернення 01.06.2020 р.). 

171. Про затвердження Порядку формування тарифів на транспортування 

аміаку магістральними трубопроводами: постанова Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 18.06.2015 р. 

№ 1786. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0820-15. (дата звернення 

01.06.2020 р.). 

172. Про затвердження Порядку формування тарифів на транспортування 

нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами: постанова Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 25.05.2017 р. № 690. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0690874-17. 

(дата звернення 01.06.2020 р.). 

173. Про затвердження Порядку формування тарифів на централізоване 

водопостачання та водовідведення: постанова Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 10.03.2016 р. 

№ 302. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0593-16. (дата звернення 

01.06.2020 р.). 

174. Про затвердження Правил користування електричною енергією для 

населення: постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.1999 р. № 1357. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1357-99-%D0%BF. (дата звернення 01.06.2020 р.). 

175. Про затвердження Правил користування електричною енергією: 

постанова Національної комісії з питань регулювання електроенергетики від 31.07.1996 

р. № 28. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0417-96. (дата звернення 

01.06.2020 р.). 

176. Про затвердження Правил про безпеку постачання природного газу: наказ 
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