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Особливості ціноутворення в аграрному секторі 

 

У сучасних ринкових умовах господарювання ціна стає економічним 

підґрунтям переходу аграрного виробництва на інтенсивну основу та ведення 

розширеного відтворення сільського господарства. Оскільки екстенсивний тип 

відтворення вітчизняного аграрного виробництва не дозволяє товаровиробникам 

знижувати собівартість сільськогосподарської продукції, ціна залишається 

єдиним джерелом підвищення рівня прибутковості та конкурентоспроможності 

продукції сільського господарства. Тому, питання ціноутворення є основою 

забезпечення економічного інтересу аграрних підприємств, сприяє мотивації 

аграрної праці та підвищенню добробуту селян. 

Ціноутворення в аграрному секторі має ряд особливостей, серед яких 

найбільш помітно виділяються: вартість; високі витрати виробництва та потреба в 

державній допомозі; необхідність забезпечення принципу еквівалентності в 

обміні між промисловістю й аграрним сектором, сезонність виробництва, великий 

сезонний розрив між вкладенням оборотного капіталу й отриманням доходів. 

Питаннями ціноутворення на продукцію аграрного виробництва займаються 

такі відомі вчені – економісти, як Андрійчук В.Г., Васильєва Н.Е., 

Гаркавенко С.С., Герасимчук В.Г., Говард К., Кристальний О.В., Корнєв Л.В., 

Котлер Ф., Макаренко П.М., Месель-Веселяк В.Я., Олійник О.В., Саблук П.Т., 

Червен І.І., Шпичак О.М. та ін. Не дивлячись на те, що існує багато думок з 

приводу моделі ціноутворення агропромислового комплексу, сучасний стан 

розвитку цінових відносин між суб’єктами агропромислового ринку вимагає 

пошуку нових підходів до удосконалення процесу ціноутворення. 

За роки перехідного періоду до ринкової економіки в Україні утворився 

глибокий диспаритет цін не на користь сільського господарства. Нормативно-

правову основу регулювання цін і ціноутворення в Україні закладено 

Конституцією України [1], Господарським [2] та Цивільним кодексами України 



[3], Законом України «Про ціни і ціноутворення» [4], який визначає основні 

принципи встановлення та застосування цін і тарифів, а також організацію 

контролю за їх додержанням на території України, Законом України «Про 

державну підтримку сільського господарства України» [5], Законом України «Про 

пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в 

народному господарстві» [6], а також іншими нормативними актами. Проте, поки 

що ми не спостерігаємо суттєвих змін в ціноутворенні в кращу для 

сільськогосподарського товаровиробника сторону. 

Цінова політика має здійснюватися в умовах ринку на основі вільного 

ціноутворення і поєднуватися з державним регулюванням за умов запровадження 

єдиної методології ціноутворення на основі концепції ціни виробника [7]. 

Ціни агропромислового комплексу мають особливості, що пояснюються 

чинниками, які діють у цій сфері. Такі ціни впливають на рівень роздрібних цін на 

споживчі товари, тому що переважна більшість останніх складається з продукції 

сільськогосподарського виробництва. У роздрібній ціні, як правило, більшу 

частку становить ціна закупівлі, тобто ціна підприємства агропромислового 

комплексу. Ціни останнього, 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. 

Тому з урахуванням особливостей діяльності агропромислового сектору ціни на 

сільськогосподарську продукцію класифікують за різними ознаками: 

– закупівельні ціни; 

– розрахункові ціни; 

– ціни міжгосподарських взаємовідносин; 

– оптово-посередницькі ціни; 

– роздрібні ціни; 

– оптові ціни на сільськогосподарську техніку, матеріали; 

– кошторисні норми будівництва; 

– ціни на послуги; 

– ціни «врожаю на корені»; 

– біржові ціни. 



Найжорсткішим методом цінового регулювання є встановлення фіксованих 

або граничних цін. При цьому такі ціни можуть бути встановлені на рівні, що 

перевищує ціну рівноваги чи є нижчим за неї. У першому випадку виникає 

надлишок продукції, а в другому – її дефіцит. Фіксовані ціни, які можуть 

перевищувати рівноважні, застосовуються окремими країнами у вигляді 

заставних цін на сільськогосподарську продукцію. Такі ціни, з одного боку, 

захищають інтереси фермерів, гарантуючи їм мінімальний дохід від реалізації 

своєї продукції на ринку. Але, з іншого боку, держава має витрачати на закупівлю 

та зберігання надлишкової продукції кошти з бюджету. Крім того, цю продукцію 

держава не може реалізувати на внутрішньому ринку, бо це, безумовно, призведе 

до зниження цін. До такого ж наслідку може призвести й експорт цієї продукції, 

оскільки він зумовить зменшення приватного експорту сільськогосподарської 

продукції з даної країни. 

Особливість політики ціноутворення в аграрній сфері країн Європейського 

Союзу полягає у врахуванні умов кризи надвиробництва сільськогосподарської 

продукції, що зумовлює потребу підтримки національних товаровиробників. В 

країнах – членах ЄС широко використовується державне субсидування експорту 

деяких видів сільськогосподарської продукції, яке має не економічне, а соціальне 

навантаження. Це робиться з метою уникнення розорення нерентабельних і 

малорентабельних господарств. У світовій практиці використовують різні 

інструменти стабілізації цін на сільськогосподарську продукцію, зокрема, такі як 

коригування цін протягом року для стабілізації доходів виробників; сезонна 

стабілізація цін; коригування цін протягом року для контролю за інфляцією та 

коригування експортних доходів для стабілізації надходжень до бюджету. Ціну на 

продукцію аграрних товаровиробників доцільно визначати виходячи з 

нормативних показників собівартості виробництва, витрат на збут, плати за 

оренду земельних ділянок і майна, адміністративних, фінансових та інших витрат 

операційної діяльності і хоча б 5-10% норми прибутку [7]. 

На відміну від країн – членів ЄС, модель ціноутворення в аграрному секторі 

України передбачає три рівні цін: 



перший рівень – гарантовані або інтервенційні ціни, які визначаються для 

основних видів сільськогосподарської продукції і виступають гарантією 

відшкодування виробничих витрат; 

другий рівень – еквівалентна ціна, яка забезпечує середню норму прибутку 

на авансований капітал і включає рентний дохід; 

третій рівень – це ціни стимулювання виробництва, які перевищують світові 

ціни і використовуються для розрахунків з виробниками деяких видів продукції. 

Проаналізувавши ряд особливостей ціноутворення в аграрному секторі 

можна сказати, що удосконалення цінової політики в аграрному секторі повинно 

спрямовуватися: 

– на першому етапі – на створення, як мінімум, умов для простого 

відтворення виробництва продукції в основних галузях сільського господарства 

на основі запровадження цін підтримки (заставних і гарантованих цін) на 

квотовану (стратегічну) в межах продовольчої безпеки країни 

сільськогосподарську продукцію [8]; 

– на другому етапі – на стабілізацію і створення економічних передумов для 

розширеного відтворення на основі дотримання цінового паритету шляхом 

вільного ціноутворення та, при необхідності, введення еквівалентних цін (цін для 

забезпечення розширеного відтворення). 

Таким чином, на сучасному етапі розвитку цінової політики, необхідно 

стабілізувати та продовжувати здійснювати економічне регулювання цін на 

продукцію сільського господарства та підтримку доходів аграрних 

товаровиробників. 
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