
Круглий стіл 

«Методичні проблеми державного тарифоутворення в енергетичній 

сфері України» 

 

30 жовтня 2018 року Науково-дослідним центром індустріальних проблем 

розвитку НАН України було проведено круглий стіл на тему «Методичні 

проблеми державного тарифоутворення в енергетичній сфері України».  

Зі вступним словом виступив завідувач відділу промислової політики та 

енергетичної безпеки Центру, к.е.н. В. В. Шпілєвський, який підкреслив 

актуальність винесеної на обговорення проблематики.  

З доповіддю на тему «Осоливості тарифоутворення в газовій сфері» 

виступила к.е.н., старший науковий співробітник відділу макроекономічної 

політики та регіонального розвитку Т. І. Салашенко. Доповідачем була 

представлена діюча практика 

ціноутворення в газовій сфері 

України, проаналізовані сучасні 

світові підходи, а також визначені 

проблеми функціонування газо-

вого ринку на етапі його 

лібералізації. На сьогодні 

формування тарифної політики в 

Україні повинно будуватися на основі міжнародних зобов’язань, визначених у 

Договорі до Енергетичної Хартії, Договорі про заснування Енергетичного 

Співтовариства, Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. 

Взяті міжнародні зобов’язання визначають необхідність забезпечення 

конкуренції на ринку природного газу (в оптовому сегменті та постачанні), в 

основі якої є принципи недискримінації учасників, прозорості регуляторної 

політики, повного відображення ефективних витрат, заборони спотворення, 

обмеження та запобігання конкуренції. З метою дотримання цих принципів 

доповідачем запропоновано запровадити організаційно-економічних механізм 



редукціонів для купівлі-продажу природного газу суб’єктами ринку зі 

спеціальними зобов’язаннями. 

З доповіддю на тему «Проблеми тарифоутворення в тепловій сфері» 

виступив к.е.н., старший науковий співробітник сектору енергетичної безпеки 

та енергозбереження Є. І.  Котляров. У доповіді акцентовано увагу на 

основних методичних підходах 

обґрунтування тарифів в 

тепловій сфері та процедурі їх 

затвердження. Зокрема відзна-

чено, що дійсний підхід 

розрахунку тарифів на теплову 

енергію за економічними 

складовими не дозволяє 

встановити природу походження цих витрат та його необхідно замінити на 

калькуляційний за визначеними статтями у П(с)БО № 16.  

Також встановлено, що дійсний стан сучасної технологічної бази теплової 

енергетики є незадовільним, тому для її оздоровлення доцільно включати до 

тарифів на теплову енергію умовно-постійні витрати тільки за нормальною 

потужністю. 

Найбільшу питому вагу в тарифах на теплову енергію займає сировинна 

складова, в якості якої виступають газ та вугілля. Для оцінки теплової енергії 

запропоновано встановлювати державні індикативні ціни. 

У дискусії взяв участь директор НДЦ ІПР НАН України д.е.н, професор 

М.О. Кизим, заступник директора, д.е.н, професор Ю.Б. Іванов, а також 

співробітники: д.е.н. Н.В. Бєлікова, д.е.н. О. Ю. Іванова, к.е.н. 

О. Ю. Полякова, О. В. Шпілєвський, Д. М. Костенко та інші. 

 


