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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ  
У ГАЛУЗІ РИСІВНИЦТВА ТА НА РИНКУ РИСУ

Анотація. У статті визначено особливості й чинники ціноутворення у галузі рисівництва та на ринку 
рису. Обґрунтовано його принципи та методологічні підходи. Визначено складові ціни на рівні товаровироб-
ників, а також галузі. Обґрунтовано ціни на готову продукцію на споживчому ринку. Визначено, що саме 
ціни на рис є важливим фактором його внутрішнього виробництва та оптимізації структури ринку.
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Summary. The article defines the features and the pricing factors in the industry of rice growing and rice. It justi-
fies its principles and methodological approaches. Specified components of prices at the level of producers, as well as 
region. Whether justified the price of finished products in the consumer market. Determined that the price of rice is an 
important factor in its domestic production and optimization of the structure of the market.
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Постановка проблеми. Галузь рисівництва на-
лежить до однієї з провідних структур світового та 
вітчизняного аграрного ринку. Це пояснюється 
споживчими властивостями, важливістю культу-
ри рису у харчуванні та продовольчому забезпе-
ченні населення. Саме рис є основою харчування 
населення Китаю, Японії, Кореї, Індії, Малайзії, 
країн Індокитаю, Близького і Далекого Сходу за-
галом.

Україна за агрокліматичними умовами те-
риторії, структурою природного агроресурсного 
потенціалу не належить до країн-традиційних ви-
робників рису. Проте на Півдні країни за умови 
додаткового забезпечення водними ресурсами є 
всі можливості для його вирощування у значних 
масштабах. Галузь рисівництва розвивається до-
сить інтенсивно протягом останніх 40–50 років 
та дозволяє поставляти на внутрішній ринок рис, 
дешевший від імпортованого, сприяє зайнятості 
сільського населення та раціональному викорис-
танню трудових ресурсів й розвитку сільських те-
риторій.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вар-
то зазначити, що вітчизняна економічна наука 
впродовж багатьох десятиліть збагачується нови-
ми розробками теоретико-методологічного і при-

кладного характеру у напрямі вирішення проблем 
ціноутворення у галузях зернового виробництва. 
Питання теорії ціни у товарному господарстві ви-
світлені у роботі П. М. Макаренка [6]. Особливос-
ті ціноутворення в умовах формування ринкових 
відносин в АПК розглядалися П. Т. Саблуком [1], 
В. П. Ситником [2], О. М. Шпичаком [3]. Моде-
лі формування цін на агропродовольчу продук-
цію були висвітлені у праці О. М. Шпичака [3], 
С. А. Стасіневича [3] та ін. Інститути та інфра-
структура ціноутворення на аграрному ринку зна-
йшли відображення у працях О. Г. Шпикуляка [4], 
М. К. Пархомця та інших дослідників.

Водночас, незважаючи на важливість цієї 
проблематики й посилену увагу до неї багатьох 
провідних дослідників, окремі її аспекти залиша-
ються недостатньо вивченими, зокрема, ціноут-
ворення у галузі рису потребує більш ґрунтовного 
розкриття на рівні теоретичних та методологічних 
засад формування.

Метою статті є виявлення особливостей та 
чинників, а також обґрунтування основних прин-
ципів, методологічних підходів формування цін у 
галузі рисівництва та на ринку рису.

Виклад основного матеріалу дослідження. В 
основі формування ринкової вартості сільсько-
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господарської продукції рисівництва лежить 
низка універсальних економічних принципів, 
що спираються на логіку, правила і моделі еко-
номічної поведінки споживачів [1, с. 126]. Су-
часна економічна наука виокремлює такі групи 
універсальних принципів формування вартості 
сільськогосподарської продукції: принципи, що 
ґрунтуються на уявленнях споживачів продукції; 
принципи, пов’язані з ринковим середовищем, 
співвідношенням попиту і пропозиції.

При цьому вони є взаємозалежними та вза-
ємообумовленими, мають практичну спрямова-
ність. Перша група — принципи, що ґрунтуються 
на уявленнях споживачів, містить у собі принцип 
корисності, принцип заміщення альтернативною 
сільськогосподарською продукцією. Принцип 
корисності означає, що чим більше сільськогос-
подарська продукція як товар здатна задовольни-
ти потреби споживача, тим вище його корисність 
і вартість.

Принцип заміщення альтернативною сіль-
ськогосподарською продукцією означає, що за 
наявності альтернативної сільськогосподарської 
продукції (наприклад за корисністю) найвищим 
попитом буде користуватися сільськогосподарська 
продукція з найменшою ціною. Цей принцип по-
ходить з наявності у споживача можливості альтер-
нативного вибору, тобто вартість сільськогоспо-
дарської продукції залежить від того, чи є на ринку 
товари, що заміщають конкретну сільськогоспо-
дарську продукцію, або альтернативні пропозиції 
аналогічної сільськогосподарської продукції.

Друга група принципів формування вартос-
ті — принципи, пов’язані з ринковим середо-
вищем [2, с. 267]. Принцип залежності з’ясовує, 
якою мірою вартість сільськогосподарської про-
дукції піддається впливу і сама впливає на вели-
чину вартості альтернативної сільськогосподар-
ської продукції. Принцип попиту та пропозиції 
означає, що ціна сільськогосподарської продук-
ції, як і ціна будь-якого іншого товару, змінюєть-
ся в результаті взаємодії попиту та пропозиції на 
ринку рису. Принцип конкуренції означає, що 
ціни на сільськогосподарську продукцію встанов-
люються під впливом постійної конкуренції між 
суб’єктами ринку — виробниками, постачальни-
ками та реалізаторами зазначеної продукції, які 
прагнуть до одержання максимального прибутку. 
Позитивна роль конкуренції полягає в тому, що 
вона впливає на зниження норми прибутку ви-
робників, постачальників, реалізаторів і, відпо-
відно, сприяє зниженню ринкової вартості сіль-
ськогосподарської продукції.

Усі перелічені вище універсальні принци-
пи формування вартості та ціни сільськогоспо-
дарської продукції тісно взаємозалежні і можуть 
відігравати основну або допоміжну роль при 
формуванні вартості галузевої сільськогосподар-

ської продукції з позиції інтересів того чи іншого 
учасника (оператора) ринку рису [3, с. 124]. На-
ступним кроком у методології дослідження є ви-
значення основних підходів до ціноутворення у 
рисівництві.

Залежно від переваги тих чи інших принципів 
ціноутворення, а також залежно від виду сільсько-
господарської продукції і сформованої вартості 
на неї застосовуються спеціальні підходи до ці-
ноутворення. В основу підходів до ціноутворення 
у галузі рисівництва та на ринку рису покладено 
інтереси і спонукальні економічні мотиви сторін, 
які здійснюють купівлю-продаж сільськогоспо-
дарської продукції партіями для подальшого її 
продажу споживачам через роздрібну торгівлю або 
для використання в борошномельно-круп’яній 
промисловості. Також необхідно враховувати ха-
рактер кон’юнктури ринку рису [4, с. 147]. Наре-
шті, важливе значення має вартість імпортованої 
продукції та співвідношення ціна/якість рису.

У теорії формування вартості та ціноутворен-
ні основними підходами є:

— витратний, що відображає точку зору най-
більш імовірного (типового) продавця (сільсько-
господарського виробника) на сформовану ціну;

— порівняльний, що відбиває сукупність ці-
ноутворювальних чинників галузі рисівництва 
та ринку рису, присутніх на момент формування 
вартості (попит та пропозиція, конкуренція, об-
меження тощо);

— доходний, що відбиває точку зору най-
більш імовірного (типового) покупця (постачаль-
ника, споживача) на сформовану ціну.

Витратний підхід розглядає вартість сільсько-
господарської продукції з точки зору сільсько-
господарського виробника. Доходний підхід — з 
точки зору потенційного постачальника і спожи-
вача [5]. Порівняльний підхід розглядає вартість 
вітчизняної сільськогосподарської продукції ри-
сівництва, виходячи із фактичних домовленостей 
сільськогосподарського виробника і постачаль-
ника про ціну сільськогосподарської продукції 
з урахуванням ціни зарубіжних аналогів, тобто 
ґрунтується на подіях теперішнього часу.

Вибір того чи іншого підходу при визначенні 
вартості сільськогосподарської продукції рисів-
ництва у кожному конкретному випадку здійсню-
ється, виходячи з:

 — параметрів, що характеризують конкурен-
тоспроможність галузевої сільськогосподарської 
продукції;

 — особливостей конкретного ринку рису 
(внутрішнього й зовнішнього);

 — інтересів та ресурсних можливостей того 
чи іншого учасника (оператора) ринку рису;

 — кон’юнктурної інформації щодо цін, по-
питу та пропозиції на сільськогосподарську про-
дукцію та ін.
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Продовжуючи розгляд проблем ціноутворен-
ня на ринку рису, слід відмітити, що сукупність 
правовідносин, пов’язаних з укладенням та вико-
нанням цивільно-правових договорів щодо сіль-
ськогосподарської продукції на ринку рису, існує 
на: виробничому рівні між постачальниками (сіль-
госпвиробниками) і покупцями (посередниками); 
споживчому рівні між постачальниками (посеред-
никами) і покупцями (споживачами) [6, с. 132].

Попит на виробничому рівні є похідним від 
споживчого попиту на рис як на продовольчий то-
вар. Згідно з такою інтерпретацією посередники 
при визначені попиту на виробничому рівні вра-
ховують попит на споживчому рівні при альтерна-
тивних цінах. Дослідження переконують, що між 
ціноутворенням на виробничому та споживчому 
рівнях на сільськогосподарську продукцію-си-
ровину й сільськогосподарську оброблену про-
дукцію на ринку рису існує тісний взаємозв’язок 
і взаємозалежність. Також вітчизняний рис є на 
25–30 % дешевшим за імпортований [7, с. 68].

На рівні аграрних підприємств-виробників 
рису в основі ціноутворення лежать витрати на 
виробництво одиниці продукції. У їх сукупнос-
ті найбільшу питому вагу мають плата за водні 
та енергетичні ресурси, мінеральні добрива, на-
сіння, засоби захисту рослин, витрати на оплату 
праці. Тому їх оптимізація є важливим чинником 
зменшення собівартості рису та його виробничої 
ціни на рівні підприємства. Отже, більші при-
бутки та фінансово-економічну стійкість мають 
ті рисівницькі підприємства, які мають меншу за 
середньогалузеву собівартість рису та його вироб-
ничу ціну на їх рівні [8, с. 217].

Висновки. Ціни на виробничому і спожив-
чому рівнях на ринку рису визначаються таки-
ми чинниками: чинники формування попиту 
на сільськогосподарську оброблену продукцію 
(обрушений, шліфований, полірований, глазу-
рований, пропарений рис та ін.); чинники фор-
мування пропозиції сільськогосподарської про-
дукції — сировини (рис); чинники формування 
націнки в мережі роздрібної торгівлі та у сфері 
допоміжної діяльності, що забезпечує купівлю-
продаж сільськогосподарської продукції шляхом 
надання пов’язаних із цим транспортно-логістич-
них послуг.

Слід зазначити, що в умовах ринкової еконо-
міки ціни на рис формуються під впливом попиту 
та пропозиції. Значною мірою формування про-
позиції до 2014 р. на ринку було зумовлено об-
сягами внутрішнього виробництва. У контексті 
дослідження попиту на сільськогосподарську про-
дукцію рису визначено, що в структурі об’єктивно 
понесених витрат на виробництво продукції зна-
чна їх частина була пов’язана з трансакційними 
витратами внаслідок переміщення її з місць ви-
робництва.

Таким чином, у процесі дослідження сфор-
мульовано економічні принципи формування 
вартості сільськогосподарської продукції рисів-
ництва відповідно до вітчизняного законодав-
ства про ціни й ціноутворення. Вони спираються 
на логіку, правила та моделі економічної пове-
дінки споживачів, є взаємозалежними та взаємо-
обумовленими, мають практичну спрямованість, 
ґрунтуються на уявленнях споживачів продукції 
і пов’язані із собівартістю внутрішньогалузево-
го виробництва, з внутрішнім ринковим серед-
овищем, міжнародною кон’юнктурою на ринку 
рису.
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УДК 338.242.2 В. Ф. Яровий

ГЛОБАЛЬНІ ЧИННИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА СИНЕРГЕТИЧНІ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ 
РОЗВИТКОМ ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ

Анотація. У статті виявлено проблеми і тенденції організації та розвитку галузі туризму, які 
формуються під впливом глобальних чинників. Обґрунтовано синергетичну стратегію управління цими 
процесами на засадах об’єднання, придбання, злиття туристичних підприємств, спільного викорис-
тання ресурсів і капіталів, освоєння ринків, реклами туристичних брендів та послуг. Здійснено визна-
чення ефекту синергії у туристичній діяльності, показано його приклади у вітчизняній туристичній 
галузі. Виявлено конкурентні переваги глобальних туристичних організацій. Визначено форми і методи 
об’єднання туристичних підприємств у процесі здійснення синергетичної стратегії, показано їх пробле-
ми й недоліки та перспективи впровадження.

Ключові слова: туристична галузь, організація, розвиток, синергія, стратегія, механізм, об’єднання, 
придбання, ресурси, капітал, ринки, маркетинг, управління.

Summary. In the article the problems and trends of organization and development of the tourism industry, which 
are influenced by global factors. Reasonably synergistic strategy to manage these processes on the basis of Association, 
acquisition, merger, tourism enterprises; sharing of resources and capital; development of markets; advertising travel 
brands and services. Carried out the definition of synergy effect in tourism is shown by the examples in the domes-
tic tourism industry. Identified competitive advantages in the global tourism organizations. Determine the forms and 
methods of integration of tourism enterprises in the implementation of synergetic strategies shown their problems and 
shortcomings and prospects of implementation.

Key words: tourist industry, organization, development, synergy, strategy, mechanism, merger, acquisition, re-
sources, capital, markets, marketing, management.

Постановка проблеми. Сучасні умови функці-
онування та розвитку туристичної галузі характе-
ризуються загостренням конкурентної боротьби 
за клієнтів, ринки надання послуг і сфери впливу. 
Цьому сприяє всебічне впровадження інтернет-
технологій у туристичному бізнесі, удосконален-
ня комунікацій, зростання віртуального сегменту 
туристичного бізнесу, транспортної доступності 
туристичних ресурсів та атракцій. На вітчизня-
ному ринку збільшується кількість міжнародних 
туристичних компаній, готельних мереж, авіапе-
ревізників. Це неминуче призводить до того, що 
більша частина прибутку від міжнародного туриз-
му вивозиться з країни.

Однак українські організації галузі туризму 
через відсутність достатнього досвіду, знань, фі-

нансових можливостей, підтримки з боку дер-
жави відчувають значні труднощі у протистоянні 
конкуренції відомим міжнародним туристичним 
компаній та мережам. Змінити несприятливу си-
туацію можна, застосовуючи стратегію створення 
нових моделей і застосування нових методів орга-
нізації й управління туристичною галуззю з ура-
хуванням останніх досягнень теорії та практики 
глобального господарювання й управління.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Про-
блеми розвитку галузі туризму й управління нею 
знаходяться у полі зору вітчизняних та зарубіжних 
науковців. Їх вирішенню присвятили свої праці 
Л. О. Мармуль, О. А. Марченко, О. А. Сарапіна, 
Д. М. Стеченко, І. Ансофф та інші відомі науков-
ці. Зокрема, у цих роботах йдеться про ресурсне 
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