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У статті розглянуті особливості формування цін на сільськогосподарську продукцію. Обґрунтовується необхідність врахування соціальних аспектів діяльності
аграрних підприємств, розвитку сільських територій у регіонах країни.
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В статье рассмотрены особенности формирования цен на сельскохозяйственную
продукцию. Обосновывается необходимость учета социальных аспектов деятельности аграрных предприятий, развития сельских территорий в регионах страны.
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Постановка проблеми. На думку
багатьох дослідників та практиків,
однією з основних причин збереження
кризової ситуації в АПК є непослідовне проведення державної цінової
політики, що проявилося і продовжує
проявлятися в різкому погіршенні
еквівалентності обміну між сільським
господарством і промисловістю, не
контрольованому підвищенні цін монополістами, які постачають селу засоби
виробництва, скороченні попиту на
сільськогосподарську сировину харчових підприємств, продовольчу продукцію через низьку платоспроможність
основної маси населення.
За останні роки замість економічної підтримки села з нього вилучалися
значні фінансові ресурси, яких було б
достатньо для поновлення зношених та
морально застарілих основних виробничих засобів. Замість сприяння організації та розвитку сільських територій
на інноваційних та соціально відповідальних засадах диспаритет цін призвів
до значного збільшення натуральних
показників обміну, підвищення собівартості майже всієї сільськогосподар-

ської продукції. Причому собівартість
продукції зростала набагато швидшими
темпами, ніж фактичні ціни реалізації.
З іншого боку, використовуючи
своє монопольне положення, підприємства по заготівлі, зберіганню, переробці і реалізації сільськогосподарської
продукції різко підвищили ціни на свої
товари і послуги, що стало однією із
причин диспаритету цін між сільським
господарством і названими сферами.
Монополізм і нерегульованість міжгалузевих та регіональних зв’язків у
трансформаційний період сприяли
зростанню збитковості сільськогосподарського виробництва.
Аналіз роздрібних цін по основних
видах продукції тваринництва свідчить,
що продукція сільського господарства
при переважаючій питомій вазі сировини у структурі ціни збиткова, а переробна промисловість і торгівля від
реалізації готової продукції отримують
значний прибуток. Тому вирішення
проблем ціноутворення, формування
цін на соціально значимі продовольчі
товари першої необхідності має першочергове значення не тільки у вироб-
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ничо-економічному плані, але й для
забезпечення
соціально-економічної
стабільності, попередження зубожіння
населення у регіонах країни.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні і методологічні
питання ціноутворення щодо вирішення проблем саме в сільському господарстві були закладені В. Г. Андрійчуком, П. П. Борщевським, І.І. Лукіновим,
П.М. Макаренком, О. М. Онищенком,
П. Т. Саблуком, П.І. Гайдуцьким, Б.І. Пасхавером, О.М. Шпичаком, О.Г. Шпикуляком, О.В. Олійником та ін. Вони
продовжені у публікаціях [2, 3, 4, 5, 6,
7, 8]. Вченими визначено, що ціна є
вирішальним чинником стимулювання
аграрного бізнесу. Вона формує економічну зацікавленість товаровиробників сільськогосподарської продукції
у виробництві певного виду продукту,
опосередковує фінансовий результат їх
господарювання, спонукає до соціальної відповідальності, стимулює впровадження інновацій та зростання продуктивності праці.
Метою статті є визначення особливостей формування цін на сільськогосподарську продукцію у регіонах України з урахуванням соціальних аспектів
діяльності аграрних підприємств.
Виклад основного матеріалу. Економічні
процеси
агропромислової
діяльності, ринкові механізми господарювання об’єктивно вимагають формування такої цінової політики, яка б
забезпечила еквівалентність обміну на
стадіях матеріально-грошового забезпечення, виробництва сировини, переробки і реалізації продукції, надання
послуг і формування доходів, необхідних для розширеного відтворення
в сільському господарстві та розвитку
сільських територій. Успіхи становлення і розвитку ринкових відносин в
аграрній економіці в значній мірі залежать від системи ціноутворення на продукцію сільськогосподарського виробництва, її відповідності новим умовам
організації виробничої діяльності та
підприємництва.

Ціна є важливим регулятором взаємодії суб’єктів ринкових відносин.
Вона тісно пов’язана із законами вартості, попиту і пропозиції, територіального поділу праці, які уособлюють
рушійні сили економічного розвитку та
зростання. Це потребує об’єктивного
підходу до обґрунтування процесу
ціноутворення на регіональному та підприємницькому рівні з урахуванням
особливостей територіального розміщення та маркетингового середовища,
кон’юнктури споживчого продовольчого ринку, обсягів та форм державної
підтримки сільськогосподарських товаровиробників.
Ціна – це вираження вартості товару
з врахуванням покриття витрат та отримання прибутку для подальшого розширення виробництва. Високі ціни
забезпечують нормальне функціонування аграрної економіки, проте вони
повинні бути об’єктивними для виробників та споживачів. За таких умов
економічна система характеризується
стабільністю, урегульованістю та перспективами для розвитку. З іншої сторони, існуючий диспаритет цін спричиняє високий ризик банкрутства
аграрних підприємств, недоотримання
прибутків, спад виробництва, погіршення якості продукції та ін. Вирішення
цього питання дасть можливість йому
динамічно та активно розвиватися, у
т.ч. на регіональному рівні, позитивно
впливатиме на розвиток сільських
територій у цілому.
Роль ціни та ціноутворення як складника організаційно-економічного механізму господарювання постійно зростає в умовах ринкової економіки. Ціна
розуміється як важливий інструмент
конкуренції, перерозподілу ресурсів,
переливання капіталу, реалізації рентних відносин, один із основних елементів маркетингової стратегії аграрних підприємств, соціальної відповідальності
агробізнесу та важіль управління регіональною економікою. Економічний
зміст ефективної цінової стратегії полягає у встановлені таких цін, які забезпеВИПУСК № 1(55), 2016
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чували б завоювання певного сегмента
ринку, вирішували стратегічні та оперативні завдання з питань реалізації продукції для забезпечення запланованих
обсягів прибутку, та своєчасного регулювання на зміни кон’юнктури ринку [1].
На сьогоднішній день ціни, що застосовуються в національному господарстві, розділяються на вільні, державні, фіксовані та регульовані. Вільні
формуються під впливом ринкової
кон’юнктури. Державні, фіксовані та
регульовані ціни знаходяться під контролем відповідних державних органів
влади і встановлюються на продукцію
галузей, що мають соціальну спрямованість та на монопольних підприємствах.
Також є необхідність виділити ще
декілька видів цін, що обслуговують
аграрний ринок. За гуртовими та роздрібними цінами продукцію реалізують
кінцевим споживачам. У зв’язку з великою кількістю учасників ринку та значною конкуренцією роздрібні ціни переважно формуються під впливом попиту
та пропозиції та використовуються для
реалізації продукції на ринку, населенню
та у власних торгових мережах [2].
У свою чергу, на процес ринкового ціноутворення впливають багато
зовнішніх і внутрішніх чинників. До
зовнішніх чинників відносяться: загальний стан економіки регіонів та країни,
кон’юнктура світового ринку та міжнародна економічна інтеграція, стан
аграрного ринку, характер та рівень
регулювання та бюджетної підтримки
виробництва, обсяги і динаміка інфляції,
особливості існуючого і перспективного
споживчого попиту. До внутрішніх чинників належать ємність регіональних та
національного продовольчого ринку,
ефективність бізнес-процесів, у т.ч.
ресурсокористування на підприємствах,
специфіка пропонованої продукції, її
життєвий цикл, імідж виробника на споживчому ринку, організація сервісних
послуг та розвиток фірмової торгівлі,
стратегії ринкової поведінки у цілому.
Нестабільна цінова кон’юнктура
аграрного ринку є одним з основних
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чинників, які впливають на економічні
показники діяльності аграрних підприємств. Ріст рівня середньореалізаційних галузевих цін є основною передумовою збільшення розміру доходу та
прибутку сільськогосподарських підприємств. У свою чергу, ціна в сучасних
умовах стає економічним підґрунтям
переходу аграрного виробництва на
інноваційні засади та розширене відтворення в умовах, коли товаровиробники об’єктивно не можуть знижувати
собівартість
сільськогосподарської
продукції. Ціна залишається єдиним
джерелом підвищення рівня прибутковості та конкурентоспроможності продукції сільського господарства, підприємств та галузей.
Нестабільність цін на сільськогосподарську продукцію обмежує
відтворювальний потенціал сільськогосподарських підприємств та вносить
дестабілізуючий вплив у процеси
відтворення. Така ситуація не дозволяє товаровиробникам сформувати
достатні для відтворення обсяги нагромадження, доходи товаровиробників
нестабільні, зростання собівартості
потребує зростання доходів для відшкодування здійснених витрат.
Процес ціноутворення на сільськогосподарської продукції має особливості, неврахування яких спричиняє
порушення ринкової рівноваги, що
негативно впливає на конкурентоспроможність та соціально-економічний
розвиток галузі у цілому. Відхилення від
стану рівноваги надає енергії деструктивним чинникам, що здатні створити
надлишок певних видів сільськогосподарської продукції і перевантаження
ними ринку при зростанні пропозиції та
дефіцит продукції, особливо вітчизняного виробництва, при її скороченні.
У такій ситуації повернути ринок у
стан рівноваги спроможне лише державне регулювання таких цін, що стимулюють зростання пропозиції при
дефіциті продукції та попиту – при її
надлишку. Водночас, надмірний контроль над цінами порушує механізм рин-
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кового конкурентного ціноутворення
на основі законів попиту та пропозиції,
що обмежує цінову конкуренцію агроформувань та можливості формування
їх конкурентоспроможності.
Через високі витрати сільськогосподарського виробництва в Україні, які не
дозволяють стабілізувати ринкові ціни
відповідно до рівня платоспроможного
попиту населення, виникає нагальна

потреба у державній підтримці сільськогосподарських підприємств, спрямованої на відшкодування їх витрат
та стимулюванні попиту засобами
цінового регулювання. регулюванню
сільськогосподарського виробництва.
Високі витрати зумовлюють наступні
причини:
– значна фондо- (основні засоби, довгострокові біологічні активи) і ресурсо-

Особливості ціноутворення на сільськогосподарську продукцію

Чинники формування
попиту

Рівень задоволення потреб
населення у сільськогосподарській
продукції

Доходи населення

Структура споживання
сільськогосподарської продукції

Державне стимулювання попиту
на сільськогосподарську
продукцію

Платоспроможність населення

Добробут населення та якість
життя

Чинники формування пропозиції

Обсяг виробництва
сільськогосподарської
продукції

Витрати товаровиробників

Види сільськогосподарських
культур та продукції
тваринництва
Державна підтримка
сільськогосподарських
підприємств

Цінова політика
сільськогосподарських
підприємств
Цінова
конкурентоспроможність
сільськогосподарських
підприємств

Регіональні, соціальні та рентні особливості

Рис. 1. Формування цін на сільськогосподарську продукцію
з урахуванням регіональних чинників
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місткість виробництва, яка обумовлена
специфікою його здійснення;
– збереження диспаритету цін, тобто
перевищення темпів їх зростання цін на
засоби виробництва та паливно-мастильні матеріали над темпами зростання на сільськогосподарську продукцію;
– низький рівень матеріально-технічного і фінансово-економічного забезпечення, погіршення професійної підготовки працівників та її невідповідність
вимогам, використання застарілої техніки та технологій;
– монопольне становище заготівельних, переробних і збутових підприємств, що мають можливість значно
підвищувати ціни на кінцеві товари та
послуги без підвищення плати за сільськогосподарську сировину, блокуючи при цьому її доступ на внутрішній
ринок.
Високі сукупні витрати на виробництво визначають, відповідно, високу
вартість сільськогосподарської продукції, яка складається з її собівартості,
витрат на транспортування, реалізацію й ін. У процесі ціноутворення до
цієї вартості додаються податкові відрахування, інші обов’язкові платежі та
нормований обсяг чистого прибутку.
Наступний етап ціноутворення передбачає порівняння отриманої у результаті цих розрахунків суми та реальної
ринкової ціни. Таким чином, кінцева
ціна на сільськогосподарську продукцію формується під впливом дії законів
вартості, попиту та пропозиції.
Щодо визначення суспільної вартості
сільськогосподарської продукцію і, відповідно, встановлення середньої ціни
у суспільстві, то вона, на відміну інших
галузей національного господарства,
повинна визначатися не за середніми
умовами виробництва, а за тими, що
існують на гірших за родючістю та розміщенням землях, щоб забезпечити на
них відшкодування витрат та отримання
прибутку у регіонах на рівні середньої
норми.
Рівноважну ринкову ціну у даному
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випадку слід розглядати не як абстрактний показник, якого не може існувати
у реальній дійсності, а як таке співвідношення попиту і пропозиції, за якого
досягається максимально можливий
у сучасних умовах обсяг реалізації
сільськогосподарської продукції. Чим
більше наближається до одиниці співвідношення кожного чинника формування ринкового попиту та відповідного йому чинника формування
ринкової пропозиції, тим більше ціна
на сільськогосподарську продукцію
наближається до такої, що задовольняє як товаровиробників, так і споживачів продукції (рис. 1).
Порушення збалансованості хоча б
одного з чинників формування попиту
з відповідним йому чинником формування пропозиції викликає деструктивні зміни у механізмі ціноутворення
на продовольчу продукцію з усіма негативними наслідками. Тому перед сільськогосподарськими підприємствами
постають завдання, пов’язані з забезпеченням ефективного та конкурентоспроможного виробництва продукції,
з її реалізацією за прибутковою ціною,
що забезпечувала б рівень прибутку не
тільки для відтворення, але й вирішення
соціальних проблем розвитку сільських
територій у регіонах країни.
Висновки. Процес ціноутворення
на сільськогосподарську продукцію
має регіональні особливості: наявність
загальної тенденції до перевищення
рівня пропозиції над рівнем попиту;
виникнення цінових диспропорцій
через незбалансованість попиту і пропозиції; висока вартість сільськогосподарської продукції, пов’язана зі специфікою господарювання на землі;
високий рівень витрат сільськогосподарських підприємств через недосконалість технологій виробництва продукції,
використання застарілої техніки, нееквівалентний обмін з промисловістю,
монопольне становище переробних
підприємств і ін.; низький рівень доходів та платоспроможності населення.
При цьому обстоюється необхід-
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ність державної підтримки сільськогосподарських підприємств, які розміщені у гірших умовах виробництва
та заходів зі стимулювання попиту
споживачів. Досягти максимально
можливого у сучасних умовах обсягу
реалізації сільськогосподарської про-

дукції можна за допомогою встановлення її рівноважної ціни. Отже, процес формування обґрунтованих цін
передбачає врахування соціальних
чинників діяльності аграрних підприємств, рентних відносин у регіонах
країни.
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Marmul L.O.

SOCIAL ASPECTS OF THE FORMATION
OF PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS
IN THE REGIONS OF UKRAINE
In the article the peculiarities of the prices formation of agricultural products. The
necessity of taking into account social aspects of activity of agricultural enterprises,
development of rural areas in the regions of the country.
According to many researchers and practitioners, a major cause of saving
the crisis in agriculture is inconsistency manifested in the state pricing policy
and continues to manifest itself in a sharp deterioration of equivalent exchange
between agriculture and industry. It has not controlled price increases monopoly
that supply the village means of production, reducing demand for agricultural
raw materials of food businesses, food production because of low solvency of the
general population.
Economic processes agro-industrial activities, a market economy objectively
requires the formation of such a pricing policy that would ensure equivalence of
exchange on the stages of material and financial support, primary production, processing and sale of goods, services and income generation necessary for extended
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reproduction in agriculture and rural development. The success of formation and
development of market relations in the agrarian economies largely depend on pricing
for the products of agricultural production, its compliance with the new conditions of
industrial activity and entrepreneurship.
Price is an important regulator of the interaction of market relations. It is closely
related to the law of value, supply and demand, the territorial division of labour, which
represent the driving force of economic development and growth. This requires an
objective approach to the study of the process of pricing in the business and regional
level, allowing for the spatial distribution and marketing environment, market food
situation of consumer and the amounts and forms of state support for agricultural
producers.
Price – an expression of good value considering the costs and profits for further
expansion. High prices ensure the normal functioning of agricultural economy, but they
must be objective for manufacturers and consumers. Under these conditions, an economic system characterized by stability and orderliness of prospects for development.
On the other hand, the existing disparity in prices causes a high risk of bankruptcy of
agricultural enterprises, loss of profits, recession, and deterioration of product quality and so on. Resolving this issue will enable it to develop dynamically and actively,
including at the regional level, a positive impact on rural development in general.
The process of price formation for agricultural products has regional characteristics: the presence of the general tendency to excess supply over demand levels; the
emergence of price distortions due to the imbalance of supply and demand; the high
cost of agricultural production, related to the specific entities in the earth; high costs of
agricultural enterprises due to imperfect technology production, the use of outdated
technology, unequal exchange with industry, the monopoly position of processing
enterprises, etc.; low income and solvency of the population.
Keywords: pricing, agricultural production, costs, and expenses, agricultural
enterprises, social aspects, regions, management, market, competitiveness.
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