
ЕКОНОМІКА АПК

№ 1, січень 2011 р.

Передплатний індекс 21847

5 7

ВВЕДЕННЯ
В умовах ринкової економіки успіх сіль�

ськогосподарських підприємств багато в чому
залежить від того, як правильно вони будуть
установлювати ціни на свої товари. Цей про�
цес ускладнюється через вплив на ціни комп�
лексу політичних, економічних, психологічних
і соціальних факторів. Ціна може визначатися
кількістю витрат на виробництво товару, а та�
кож її рівень може залежати від психології
поводження покупців. Отже, підприємець при
встановленні ціни на товар повинен ураховува�
ти всі фактори, що впливають на її рівень, і вста�
новити ціну таким чином, щоб одержати хоча
б мінімальний прибуток.

Однак, у сучасних умовах значна частина
підприємців нашої країни не має необхідних те�
оретичних і практичних знань складного меха�
нізму ціноутворення на товари й послуги. У ре�
зультаті вони найчастіше допускають серйозні
прорахунки при встановленні цін, що веде в ряді
випадків до істотних збитків, а іноді й до банк�
рутства підприємств.

Проблема ціноутворення на сільськогоспо�
дарську продукцію досить широко розглядала�
ся у публікаціях вітчизняних наукових видань.
Окремо слід відзначити роботи П.Т. Саблука,
О.М. Шпичака, В.Г. Андрійчука, І.С. Плюща,
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С.М. Рижука [1; 3; 4] та ін. Вони характеризу�
ються як широким колом проблем, що дослі�
джуються, так і глибиною наукового аналізу.
Разом з тим, окремі проблеми ціноутворення
на сільськогосподарську продукцію ще й досі
недостатньо представлені у результатах дослі�
джень.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
У роботі ставиться завдання розглянути

особливості факторів, що впливають на ціно�
утворення сільськогосподарської продукції.

РЕЗУЛЬТАТИ
Ціноутворення і ціни — одна з найскладні�

ших проблем, в якій перехрещуються більшість
економічних, соціальних і політичних проблем
держави. Ціна — це перетворена форма вар�
тості, її грошовий вираз. Згідно з теорією тру�
дової вартості, остання визначається витрата�
ми суспільно необхідного робочого часу на ви�
робництво товару. В процесі міжгалузевої
конкуренції капіталів вартість перетворюєть�
ся на ціну виробництва, що забезпечує серед�
ню норму прибутку на авансований капітал. У
цих умовах дія закону вартості проявляєть�
ся через коливання ринкових цін навколо
ціни виробництва, тому динаміка руху остан�
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ньої на національних рин�
ках справляє визначальний
вплив на динаміку ринко�
вих цін.

Динаміка руху ціни по�
в'язана зі змінами в якості,
обсязі виробництва товару
та пропозиції його на рин�
ку, з платоспроможністю
споживачів і рівнем спожи�
вання ними даного товару,
обсягом товарних запасів,
із загальним економічним
станом підприємств тощо.

Використання кожної
ціни в умовах вітчизняного
ринку потребує врахування особливостей мар�
кетингової діяльності підприємств. Слід мати
на увазі, що система діючих цін є ізольованою.
Під впливом різних чинників вона постійно
змінюється та розвивається, а самі ціни вдос�
коналюються. Усі ціноутворювальні чинники
залежно від характеру прояву, відношення
підприємства до них та особливостей впливу на
процес маркетингового ціноутворення можна
згрупувати за двома основними напрямами.
Залежно від можливостей підприємства конт�
ролювати та впливати на їхню дію при форму�
ванні ціни вони поділяються на контрольовані
(внутрішні) та неконтрольовані (зовнішні) [5].

Зміна ціни відбувається під дією низки ціно�
утворювальних факторів. У ринковій економіці
найважливішими серед них є суспільна ціна ви�
робництва, співвідношення попиту і пропо�
зиції, темпи інфляції і купівельна спроможність
грошей, ступінь державного адміністративно�
го й економічного регулювання цін, стан ціно�
вої й нецінової конкуренції, ступінь монополі�
зації виробництва[1]. Крім названих, на рівень
цін впливають і такі ціноутворювальні факто�
ри, які діють лише на окремих етапах розвитку
товарно�грошових відносин, як, наприклад,
умови поставок товару, взаємовідносини між
продавцем і покупцем, спосіб руху продукції
від виробника до споживача, а також франку�
вання ціни, тобто включення до її складу на
певних умовах витрат на страхування і достав�
ку товару.

Слід вказати, що науково обгрунтована
база розрахунку витрат виробництва і буде ос�
новою для регулювання ринкових цін. При цьо�
му враховується, що кожний суб'єкт підпри�
ємництва повинен одержати прибуток, виходя�
чи з середньої його норми. І якщо ринкові ціни
на сільськогосподарську продукцію встанов�
люються на даному рівні, то державі немає не�

обхідності регулювати ціноутворення. Але
якщо ціни опускаються нижче даного рівня,
держава, не втручаючись у ринковий процес
ціноутворення, змушена компенсувати товаро�
виробнику збитки від ринкових цін. Це озна�
чає, що держава на ринку сільськогосподарсь�
кої продукції повинна провести так звану
"інтервенцію". У разі перевищення попиту над
пропозицією на ринку сільськогосподарської
продукції ціни різко зростають і держава ста�
білізує ціни за рахунок зовнішньоекономічної
діяльності.

Регулювання цін на продукцію сільського
господарства як важливий стабілізаційний
захід використовують у різних формах в арсе�
налі інструментів аграрної політики розвину�
тих країн. Проте досвід цінового регулювання
аграрного виробництва в країнах світу дово�
дить, що втручання в природне функціонуван�
ня ринкового механізму спотворює сигнальну
і регулювальну функції ціни і може призвести
до неефективних соціально�економічних
наслідків [7].

 Виробники сільськогосподарської про�
дукції при певному дефіциті продукції не мо�
жуть пропонувати її за цінами, вищими за
світові, тому що експортери цієї ж продукції
запропонують її за нижчими цінами. Проана�
лізуємо середні ціни реалізації основних видів
сільськогосподарської продукції на прикладі
Миколаївської області (табл. 1).

 Аналізуючи середні ціни реалізації сіль�
ськогосподарської продукції аграрними під�
приємствами Миколаївської області у 2005—
2009 роках, тенденція до зростання спостері�
гається лише по зерновим і зернобобовим куль�
турам, а по інших видах продукції така зако�
номірність відсутня.

 У 2009 році в співвідношенні з 2005 роком
підвищились ціни майже на всю продукцію,

Види продукції 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 
2009 р. 
у % до 
2005 р. 

2009 р. 
у % до 
2008 р. 

Зернові та зернобобові  432,8 510,8 771,2 796,0 797,0 184,15 100,13 
Насіння соняшнику 920,6 892,9 1760,9 1293,0 1886,5 2004,9 145,9 
Цукрові буряки 169,8 188,0 152,7 177,9 490,0 288,57 275,4 
Картопля  977,0 1934,5 1727,8 1671,0 1676,5 171,6 100,33 
Овочі 838,5 906,4 1317,1 814,9 797,5 95,11 97,86 
Плоди та ягоди 1065,4 1732,1 1687,0 2235,7 2162,3 202,96 96,72 
Виноград 1020,5 2111,4 1838,5 3074,5 3008,8 294,84 97,86 
Худоба та птиця 6661,4 5830,0 6324,9 10430,0 10713,0 160,82 102,7 
Молоко та молочні 
продукти 1094,7 1032,9 1620,6 2082,1 1856,6 169,6 89,17 

Яйця, за тис. шт 236,8 182,2 264,2 401,9 402,0 169,76 100,02 
Вовна, за ц 572,4 581,3 334,4 388,5 511,9 89,43 131,76 

Таблиця 1. Середні ціни реалізації основних видів
сільськогосподарської продукції в Миколаївській області,

грн. за 1 т
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окрім овочів та вовни (95,11% та 89,43% відпо�
відно).

 Серед видів рослинницької продукції на�
сіння соняшнику подорожчало у 2009 році в
порівнянні з 2008 роком на 45,9% через змен�
шення обсягу виробництва, картопля — на
0,33%, але найбільш значне зростання ціни спо�
стерігається на цукрові буряки — 175,4%. Ціни
реалізації плодів та ягід знизилися на 3,28%,
овочів та винограду — на 2,14%. Чинниками, що
зумовлюють коливання цін на ринку плодів та
ягід, є сезонність, якість продукції, обсяги ре�
алізації та попиту, асортимент, ціни конку�
рентів тощо.

 Цукровий ринок є найбільш нестійким се�
ред усіх продуктових ринків. Він характери�
зується регулярною різкою зміною цінової ко�
н'юнктури, тобто значними спадами і підйома�
ми цін. Значний ріст попиту на цукор на світо�
вому ринку відбувся в кінці 2005 на початку 2006
років, а наступний відбувається вже у сезон
2008/09 років. Останній цукровий бум спричи�
нився значним скороченням виробництва цук�
ру в Індії через посуху, неврожаєм тростини в
Бразилії через зливові дощі та в інших країнах.
Нинішній період є найбільш сприятливим для
України, щоб виправити економічний стан у
бурякоцукровій галузі, яка зазнала значного
спаду виробництва цукру в останні два роки і
скоротила в 2009 році посівну площу під цук�
ровими буряками до 328 тис. га. Основними
причинами такого явища стали: перевиробниц�
тво цукру в 2006 році й різке зменшення рівня
закупівельних цін на цукрові буряки із 188 до
152,7 грн. в 2007 році за тонну, несвоєчасне вве�
дення і затримка доплат за сировину урожаю
2009 року. Причини криються у практичній
відсутності чітких важелів державного регулю�
вання всієї системи економічних відносин у га�
лузі, ціновому диспаритеті на продукцію цук�
рового комплексу (цукрові буряки і цукор) і
промисловими товарами, що використовують�
ся в галузі (мінеральними добривами, пальним,
засобами захисту, газом, вугіллям та ін.), та
повній безконтрольності державних органів за
рухом запасів цукру, роз'єднаності дій та інте�
ресів всіх учасників цукрового ринку — вироб�
ників цукрових буряків, виробників цукру, ко�
мерційних структур та держави [8].

Дорожчими, ніж у попередньому, 2008 році,
виявилися майже всі види тваринницької про�
дукції, крім молока і молочних продуктів, ціни
на які знизилися 10,83%. Подорожчали вовна
(середні ціни зросли на 31,76%), худоба та пти�
ця (на 2,7%). На рівні 2008 року залишилася се�
редня ціна реалізації яєць.

Причиною зниження ціни на молоко і мо�
лочні продукти є розроблення КМУ постанови
про "Про затвердження мінімально допустимо�
го рівня цін на продукцію тваринництва на 2009
рік", в якій на підставі економічних розрахунків
були визначені мінімальні ціни на молоко. В
Законі "Про молоко та молочні продукти" виз�
начені механізми державної підтримки вироб�
ників молока і молочної сировини, в тому числі
й через встановлення Кабінетом Міністрів Ук�
раїни мінімальних закупівельних цін на цю си�
ровину. В ст.17 згаданого закону сказано, що
"рівень цих цін повинен відшкодовувати серед�
ньогалузеві нормативні витрати та забезпечу�
вати мінімальний прибуток товаровиробнику".

Якщо взяти до уваги те, що ціни на товари,
які використовуються для сільськогосподарсь�
кого виробництва, високі, то, очевидно, повинні
бути високими ціни на сільськогосподарську
продукцію. Якщо такого взаємозв'язку немає,
то в країні, як наслідок, сільське господарство
стає збитковим. Звідси висновок: треба пере�
будовувати в першу чергу економічний ме�
ханізм ціноутворення, пристосувати його до
вимог ринку.

Особливістю ціноутворення і цін на сіль�
ськогосподарську продукцію є те, що по біль�
шості її видів проявляється сезонне коливання
цін. Зокрема, на зерно, соняшник, овочі ціни
істотно знижуються під час масового збору
врожаю і в початковий після збирання період.
У подальшому ціни починають зростати і не�
рідко досягають свого максимуму з наближен�
ням наступного збирального сезону (зерно,
соняшник). На окремі види тваринницької про�
дукції, наприклад, молоко, яйця, сезонне коли�
вання цін пов'язане зі зміною обсягу виробниц�
тва і пропозиції продукції протягом року. Ска�
жімо, з настанням осені зменшується надій на
корову і знижується несучість кур, а отже,
зменшується пропозиція молока і яєць на аг�
рарному ринку і, як наслідок, зростають ціни
на ці види продукції. З настанням весняно�
літнього періоду, коли зростає продуктивність
тварин, ціни на дану продукцію знижуються.
Наявність такої обставини вимагає прийняття
спеціальних організаційно�економічних за�
ходів на макро� і мікрорівнях з метою зменшен�
ня сезонного коливання цін, від якого часто
потерпають аграрні підприємства.

На ціноутворення сільськогосподарської
продукції мають значний вплив і погодні умо�
ви. Ціни на картоплю і овочі залежать від спри�
ятливих погодних умов. Якщо рік був врожай�
ним, то на цю продукцію ціни нижчі — це пояс�
нюється великою пропозицією; і навпаки, якщо
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рік видався маловрожайним — ціни підвищу�
ються (зменшення пропозиції).

Сільськогосподарські товаровиробники ор�
ієнтуються на закупівельні ціни переробних
підприємств, які не відшкодовують виробничі
витрати, в першу чергу це стосується продукції
тваринного походження. При визначенні
відпускних цін орієнтуються на роздрібну ціну
без торгівельної надбавки. В умовах насиче�
ності ринку продовольчими товарами відпускні
ціни стають конкурентними і формуються на�
самперед під впливом попиту.

Не менш важливим фактором впливу на
ціни є рівень платоспроможності населення.
Неплатоспроможність населення особливо
простежується при реалізації м'яса, м'ясопро�
дуктів і молокопродуктів. Заходи державної
політики повинні бути спрямовані не тільки на
регулювання цін, а й на підвищення доходів
населення. Регулювання процесу ціноутворен�
ня здійснюється на рівні економіки через сис�
тему економічних важелів шляхом зміни не са�
мих цін, а чинників, які впливають на них (сис�
тема оподаткування, рівень інфляції і т.д.).

Цінова політика має сприяти беззбитково�
му виробництву сільськогосподарської про�
дукції з відповідним рівнем продуктивності.
Необхідно встановлювати граничний розмір
посередницьких і торговельних надбавок за
видами кінцевої продукції відносно закупівель�
ної або оптової ціни, що дасть змогу протидія�
ти невиправданому завищенню роздрібних цін.

ВИСНОВКИ
В умовах ринку ціноутворення є складним

процесом, на який впливають численні факто�
ри. При цьому вони можуть створювати спри�
ятливі умови для діяльності сільськогосподарсь�
ких підприємств чи гальмувати її, що пояснюєть�
ся особливостями прояву, зміною співвідношен�
ня та їх дією на ринку. В результаті змінюється
сприйняття ринком продукції підприємства та

ціни на неї. Рівень цін на продукцію впливає на
обсяги здійснюваних клієнтами закупівель. Ціни
перебувають у тісній залежності з усіма скла�
довими маркетингу та діяльності підприємств в
цілому. Саме від цін багато в чому залежать ре�
альні комерційні результати, а вірна цінова пол�
ітика впливає на стан підприємства в конкурен�
тному середовищі.
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