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ліфікованих кадрів та проведенні перепідготовки 

існуючих спеціалістів.

Висновки з проведеного дослідження і перспективи 
подальших розвідок із цього напряму. На теперішньо-

му етапі розвитку сучасних відносин господарюван-

ня ризик є характерною ознакою функціонування 

підприємств різних сфер діяльності. Зараз існує де-

кілька підходів щодо трактування поняття «ризик», 

проте в більшості випадків під ризиком розуміють 

можливість настання певних подій з негативними 

наслідками в результаті виконання дій.

Зважаючи на диференціацію рекреаційних 

ресурсів та рівня рекреаційного потенціалу по 

усій території України, слід відзначити, що ініціа-

тива стосовно управління розвитком територіаль-

них рекреаційних комплексів повинна надходити 

від місцевих органів влади. Адже на формування 

політики функціонування кожного регіонального 

комплексу впливає низка зовнішніх факторів:

— сезонність;

— склад та структура рекреаційних ресурсів;

— розвиненість інфраструктури;

— клімат;

— логістичні маршрути;

— демографічна ситуація;

— маркетингова складова;

— екологічне становище в регіоні;

— та інше.
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ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ В АПК

Анотація. Розглянуто методику визначення паритетних цін на сільськогосподарську і промислову про-

дукцію, особливості формування цін на продовольчі товари, а також акцентовано увагу на важливості ці-

ноутворення для сільського господарства, виявленні існуючих тенденцій та розробці пропозицій щодо удо-

сконалення цінової політики.

Ключові слова: ціноутворення, сільськогосподарська продукція, державне регулювання, агропромисло-

вий комплекс.

Summary. The method of determination of parity prices for agricultural and industrial products, especially the 

formation of prices for food products, as well as the attention on the importance of pricing for agriculture, identify 

trends, and develop proposals for improvement of the pricing policy.

Key words: pricing, agricultural products, government regulation, agro-industrial complex.

Актуальність теми. Ціновий механізм АПК є 

складовою цінового механізму всього народного 

господарства. Принципи комплексного підхо-

ду до формування такого механізму нерозривно 

пов’язані з необхідністю розробки його єдиної 

методологічної бази, що адекватно відбивала б 

об’єктивні економічні процеси і обмежувала б 

роль суб’єктивних факторів у ціноутворенні.

Постановка проблеми. Україна за природно-

ресурсним та аграрним потенціалом посідає про-

відне місце у світі. На жаль, цей потенціал вико-

ристовується неефективно, а агропромисловий 



Економіка та управління національним господарством

51

комплекс України за рівнем розвитку відстає від 

передових країн світу. Саме тому одним із важ-

ливих аспектів розбудови економічних відносин 

є вирішення проблем ціноутворення, які мають 

місце у механізмі функціонування аграрного 

ринку. З теорії і практики розвитку економічних 

систем відомо, що економічні відносини у су-

спільстві формуються навколо ціни, яка визначає 

принципи і засади перерозподілу вартостей, а та-

кож рівень добробуту учасників економіки.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Тео-

ретичним і практичним питанням розвитку ціно-

утворення в АПК присвячені праці П. Т. Саблука, 

В. П. Ситника, О. М. Шпичака, М. Й. Хорунжо-

го, В. А. Валентинова, О. М. Чечеля, О. Г. Шпи-

куляка, Н. А. Мазур, Л. В. Вакуленко. Позиції 

більшості дослідників збігаються в тому, що ціно-

ва політика в аграрному секторі має базуватися на 

вільному ціноутворенні в поєднанні з державним 

регулюванням і посиленням антимонопольного 

контролю за цінами на матеріально-технічні ре-

сурси. Вони характеризуються як широким ко-

лом проблем, що досліджуються, так і глибиною 

наукового аналізу. Разом з тим окремі проблеми 

ціноутворення на продукцію АПК ще й досі недо-

статньо наведені у результатах досліджень. Серед 

них значна міжгалузева незбалансованість цін. У 

роботі ставиться завдання розглянути особливос-

ті ціноутворення на продукцію АПК, а також на-

креслити напрямки вдосконалення цінового ме-

ханізму і пом’якшення цінового диспаритету між 

сільським господарством та галузями, що його 

обслуговують.

Метою статті є привернення й акцентування 

уваги на важливості ціноутворення для сільсько-

го господарства, виявлення існуючих тенденцій 

та розробка пропозицій щодо удосконалення ці-

нової політики.

Виклад основного матеріалу. Ціни в сільсько-

му господарстві мають велике значення для сис-

теми ціноутворення загалом. Вони є вихідними 

для системи цін на споживчі товари, що виробля-

ються із сільськогосподарської сировини.

За цими цінами сільськогосподарська про-

дукція реалізується колективними господарства-

ми, колгоспами, фермерськими господарствами, 

приватним сектором державі, переробним під-

приємствам усіх форм власності, у торговельну 

мережу та безпосередньо споживачам. Такі ціни 

впливають на кінцеві роздрібні ціни, темпи роз-

витку сільського господарства, промисловості, 

рівень оплати праці працівників галузі.

Загалом політика держави спрямована на за-

безпечення інтересів роз витку промисловості та 

сільського господарства, зростання матеріальної 

зацікавленості працівників сільського господар-

ства у виробництві продукції з урахуванням по-

треб держави та попиту населення.

Система цін на продукцію сільського госпо-

дарства та послуги, що надаються підприємствам 

цієї галузі, мас сприяти розміщенню сільськогос-

подарського виробництва, підвищенню ефектив-

ності всіх галузей і підрозділів агропромислового 

комплексу (АПК), еквівалентному обміну між 

містом і селом.

Ціни АПК мають особливості, що поясню-

ються чинниками, які діють у цій сфері.

Так, ціни АПК впливають на рівень роздріб-

них цін на споживчі товари, тому що переважна 

більшість останніх складається з продукції сіль-

ськогосподарського виробництва. У роздрібній 

ціні, як правило, більшу частку становить ціна 

закупівлі, тобто ціна підприємства АПК. Ціни 

АПК, у свою чергу, залежать від цін на продукцію 

важкої промисловості, будівельного комплексу та 

підприємств, що здійснюють ремонтні роботи, від 

тарифів на вантажні перевезення, цін на пально-

мастильні матеріали.

Ціни на продукцію підприємств-виробників 

АПК поділяються на дві великі групи — продук-

цію рослинництва та тваринництва.

У свою чергу, продукція рослинництва та тва-

ринництва класифікується за різними ознаками:

— сезонами виробництва та реалізації;

— якістю продуктів.

Велика кількість овочів, плодів, фруктів 

розподіляється за сезонами виробництва та ре-

алізації. Це пояснюється різними причинами: 

природно-кліматичними умовами, сезонніс-

тю виробництва більшості продукції сільського 

господарства й на більшості території України, 

різницею в часі між виробництвом і реалізацією 

й необхідністю зберігання продукції, різницею 

в умовах зберігання її різних видів. При цьому 

основна мета — постійно забезпечувані населен-

ня продуктами харчування.

Встановлення ціни на сільськогосподарську 

продукцію спрямоване на стимулювання вироб-

ництва продукції в період між сезонами її зби-

рання та рівномірну реалізацію протягом року. 

Сезонність встановлення цін впливає на рівень 

роздрібних цін. Особливо це стосується плодо-

овочевої продукції (овочі першого врожаю — 

огірки, помідори — у лютому, березні коштують 

дорожче, ніж у період масового збирання).

На зміну цін за цією ознакою впливають та-

кож терміни зберігання продукції. Для більшості 

овочів ціни встановлюються залежно від термі-

нів зберігання: що більший термін зберігання, то 

менша ціна за інших рівних умов. Це пов’язано 

з тим, що зі збільшенням тривалості зберіган-

ня якість продукції знижується (так, картопля в 

березні коштує дешевше, ніж у період збирання 

врожаю — у вересні-жовтні).

Система диференціації цін в АПК за якіс-

тю продуктів спрямована на стимулювання ви-
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робництва високоякісної про дукції. Підвищення 

якості продукції сприяє задоволенню потреб спо-

живачів, підвищує ефективність виробництва і 

зменшує збитки підприємства. Так, зі зростанням 

цукристості цукрових буряків підприємства ма-

ють змогу збільшити обсяги виробництва цукру. 

Підвищення жирності молока сприяє збільшен-

ню обсягів виробництва вершкового масла та ін-

шої молочної продукції.

Підвищення якості продукції в сільському 

господарстві стимулюється також за допомогою 

базисних цін і системи знижок і надбавок. Для 

розрахунку кінцевої ціни встановлюються базис-

на ціна та базова кондиція.

Залежно від цього вироби поділяються за 

якістю, сортами та категоріями.

Знижки та надбавки встановлюються як у на-

туральному, так і в гро шовому вираженні. Так, на 

зернові та олійні культури вони нараховуються 

в натуральних одиницях до базисних кондицій і 

розраховуються до фізичної маси виробу залеж-

но від ступеня вологості та забруднення. Якщо ці 

показники нижчі за передбачені базовою конди-

цією, нараховується надбавка до фізичної маси 

виробу, якщо нижчі — знижка.

Грошові знижки (надбавки) застосовуються 

тоді, коли спостерігаються відхилення від базо-

вих кондицій інших якісних показників: пошко-

дження зерен, зараженість їх різними хворобами 

та шкідниками. Додатково оплачуються також 

процеси висушування та очищування зерна, якщо 

це здійснюється на елеваторах або на зерноприй-

мальних пунктах. Крім того, ціна на зерно зале-

жить від сортності. Так, найвища ціна встановлю-

ється на пшеницю твердих сортів з надбавкою до 

м’яких сортів залежно від кількості клейковини.

При встановленні цін на картоплю врахову-

ються такі показники якості, як розмір бульб, хар-

чова цінність, смакова якість, забрудненість. На 

технічну картоплю ціна встановлюється залежно 

від вмісту крохмалю та інших чинників.

Ціни на молоко залежать від базисних кон-

дицій за такими показниками, як жирність і сорт-

ність, наявність бактерій, кислотність.

У сучасних умовах на українському сільсько-

господарському ринку функціонує велика кіль-

кість комерційних посередників, що призводить 

до зростання збутових ланцюгів та цін. Тобто че-

рез невиважену аграрну політику, яка створила де-

формовану систему ринкових відносин, виробник 

практично не може впливати на ціноутворення на 

вироблену ним продукцію. Рівень ціни на аграрну 

продукцію визначає не пропозиція, а посередни-

ки, які платять готівковими коштами і саме тоді, 

коли вони необхідні. Через це ціна, сформована 

в такий спосіб, практично не забезпечує прибут-

ку аграрію й виробництво стає збитковим. Нато-

мість посередник, придбавши продукцію за без-

цінь, продає її кінцевому споживачеві за ціною, 

яка забезпечує посереднику високий прибуток.

Також слід відмітити відсутність стійких 

зв’язків між сільськогосподарськими виробни-

ками та супермаркетами (овочевими відділами). 

На жаль, багато «зеленої» продукції у вітчизняній 

роздрібній торгівлі представлено виробниками з 

Туреччини, Польщі, Китаю, Голландії тощо.

У процесі ціноутворення на сільськогоспо-

дарську продукцію слід врахувати вплив трьох 

груп факторів: вартість засобів виробництва та 

предметів праці; вартість робіт, послуг, насіння; 

вартість послуг з переробки і реалізації продукції.

Ці фактори враховуються в першу чергу, але 

при ціноутворенні в сільському господарстві слід 

врахувати ще одну особливість — нееквівалент-

ність міжгалузевого обміну і диспаритет цін. Че-

рез відсутність еквівалентності міжгалузевого об-

міну сільське господарство втрачає свої активи, 

різко знижуються можливості не тільки розшире-

ного, а й простого відтворення виробництва. Ця 

тенденція заслуговує на увагу й оцінку з огляду на 

необхідність втручання на державному рівні.

Особливістю галузі є те, що виробництво 

продукції суттєво залежить від природно-клі-

матичних умов, а також часто спостерігаються 

відмінності в продуктивності худоби і земель. 

Виробничі витрати зумовлені як природними 

чинниками (клімат, рельєф, земля, опади), так і 

економічними (забезпеченість ресурсами, роз-

міри виробництва, ступінь еластичності попиту 

та пропозицій). Саме тому аграрний сектор по-

требує державного регулювання, оскільки ре-

гулюючи ціни, держава здійснює вплив на від-

творювальний процес у сільському господарстві. 

Завдання державного регулювання цін полягає в 

тому, щоб не допустити високого рівня інфляції та 

забезпечити необхідну прибутковість виробникам 

сільськогосподарської продукції.

Ринкова система ціноутворення в аграрному 

секторі не повинна відриватися від рівня видатків 

виробництва та величини вартості продукції. Ціна 

може коливатися в певних межах: мінімальний її 

рівень при реалізації визначається видатками на 

виробництво продукції, а максимальний — попи-

том. «Мінімальний рівень цін повинен бути спря-

мований на захист інтересів сільськогосподар-

ських товаровиробників, тобто на відшкодування 

видатків виробництва (з урахуванням інфляції) та 

на забезпечення гарантованого прибутку за умов 

спаду виробництва» [6, с. 92].

Висновки і перспективи подальших розвідок. 
Як показує досвід економічно розвинутих країн, 

державне регулювання сільського господарства — 

явище не випадкове. Так, наприклад, щороку Рада 

Міністрів ЄС визначає цільові ціни за видами 

сільськогосподарської продукції, які є верхньою 

межею цін всередині ЄС і, здебільшого, істотно 
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перевищують ціни світового ринку. Окрім цього, 

для запобігання дешевому імпорту, який може 

знизити цільову ціну, на всі імпортовані продукти 

встановлюється мито у розмірі різниці між світо-

вою і цільовою цінами.

Без активної позиції держави щодо регулю-

вання цін на сільськогосподарську продукцію не 

вдасться зламати вузький економічний егоїзм по-

середників та переробників, і сільське господар-

ство залишатиметься збитковою галуззю з вироб-

ництва більшості видів продукції.

Державі необхідно використовувати гаранто-

вані або захисні ціни, які індексуються залежно від 

інфляційних процесів, забезпечують мінімальний 

рівень прибутковості сільськогогосподарського 

виробництва. Вони використовуються державою 

при закупівлі окремих видів товарів для забезпе-

чення своїх мінімальних потреб. Державна цінова 

політика тільки тоді буде ефективною, коли ціни 

забезпечуватимуть необхідні темпи розширено-

го відтворення, а прибуток на вкладений капітал 

буде достатнім, щоб не відбувався його перелив в 

інші галузі. Ціну доцільно визначати, виходячи з 

нормативних показників собівартості виробни-

цтва, витрат на збут, плати за оренду земельних 

ділянок, вартості майна, адміністративних, фі-

нансових та інших витрат операційної діяльності 

та достатньої норми прибутку.

Для усунення існуючого диспаритету між 

сільським господарством і тими галузями, що 

його обслуговують, необхідно, по-перше, засто-

совувати методику визначення паритетних цін на 

сільськогосподарську і промислову продукцію, 

якими компенсуються суспільно необхідні ви-

трати і забезпечується однаковий для всіх сфер 

діяльності рівень прибутку на вкладений капітал 

(включаючи вартість землі) з урахуванням термі-

ну його обігу. По-друге, важливе значення має за-

конодавче посилення антимонопольного контро-

лю за формуванням цін на матеріально-технічні 

ресурси і послуги, що надаються сільському гос-

подарству, шляхом встановлення граничних цін 

на продукцію монопольних підприємств.

Створення інтервенційних фондів буде спри-

яти стабілізації ринкових цін, а також забезпечу-

вати гарантовану нижню цінову межу. Досвід за-

рубіжних країн показує: бюджетні кошти для їх 

функціонування необхідні на початковому етапі, 

далі вони функціонуватимуть на умовах повного 

госпрозрахунку, самофінансування і самоокуп-

ності, тому що закуповують агропродукцію за 

нижчими цінами, а продають за вищими.

Необхідно встановлювати граничний розмір 

посередницьких і торговельних надбавок за ви-

дами кінцевої продукції відносно закупівельної 

або оптової ціни, що дасть змогу протидіяти не-

виправданому завищенню роздрібних цін.

Ефективним шляхом також є стимулювання 

державою створення агропромислових форму-

вань завершеного технологічно-організаційного 

циклу, в яких сільське господарство стане не си-

ровинним придатком, а рівнозначним партнером 

агропромислової інтеграції, і його результат зале-

жатиме від спільної діяльності, від кінцевого до-

ходу відповідної продуктової вертикалі
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