
Ціна, її формування та економіка 
/Рецензія на монографію  

              «Теоретико–методологічні та практичні основи ціноутворення»/  

 
       Вразі дотримання постулату, що важлива економічна категорія ціни 
стосується усіх сфер життєдіяльності людини, то пропонована тематика щодо 
основ ціноутворення беззаперечно є важливою і потребує оцінки вчених, які 
володіють цією проблемою, складність якої кожен з нас відчуває щоденно. Нам 
уже відомо, що до рецензентів, членів редколегій вимагаються певні нормативи 
знання, а тому мені приходиться подати деякі відомості про мої праці у цій 
сфері: До питання закупівельних цін на молоко в поліських колгоспах України. 
Збірник "Рентабельність сільськогосподарського виробництва і ціноутворення", 
1968: Питання поліпшення зональних цін в Українській РСР. Збірник 
"Диференціація закупівельних цін і застосування інших економічних важелів 
колгоспів і радгоспів", 1971; кандидатська дисертація «Рентабельність 
виробництва молока і шляхи її підвищення», 1971р.; Закупочные цены и 
специализация. Ж. "Экономика сельского хозяйства", 1973, № 7. Для 
підтвердження власних думок і наукових висновків будуть посилання на власні 
праці. 
     Перш за все в монографії справедливо подається не тільки розробка тематики 
ціноутворення, але й подаються відомості авторів, які приймали участь у 
дослідницькому процесі. Іноземні дослідники усім відомі, а що стосується 
вітчизняних, то можу підтвердити наступне. У монографії розмежовано методи 
ціноутворення у два періоди: перший – централізоване планове регулювання 
цін; другий – перехідний період до ринкової економіки.  Працюючи в 
Міністерстві сільського господарства України і займаючись формуванням цін та 
забезпеченням відповідними прейскурантами усі сільськогосподарські 
підприємства можу підтвердити, що у перший період  спеціалісти Міністерства 
співпрацювали з тематики ціноутворення з таким вченими в «Інституту аграрної 
економіки» – І.І. Лукінов, О.О. Сторожук, В.Н. Зимовець,  В.Ю. Протасов, Л.В. 
Федорова, О.М. Шпичак. У другому періоді до них приєдналися З.П.Ніколаєва 
та Т.В. Ярославська з якими мені доводилось працювати, інші вчені, можливо за 
деяким виключенням, особливо ті, що займалися бухгалтерським обліком, 
дописані до тематики ціноутворення помилково. 
      В монографії розглядається системний підхід щодо наукового вивчення 
основ ціноутворення у два найважливіші періоди держави Україна, але я 
зупинюсь на окремих найважливіших сторонах цієї проблеми, які, на моє 
переконання, є пріоритетними. Перш за все я вважаю, що досить вдали 
напрямком є те, що вивчення основ ціноутворення ґрунтується на теорії 
фізіократів, якої дотримується О. М. Шпичак1, що відповідає науковій 
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спадщині, А. Подолинського, В.І. Вернадського, М.Д. Руденка. Отже, в 
монографії автори чітко дотримуються теорії, що додана вартість створюється 
не працею, а це є результат природних процесів. Саме в цьому є прогрес 
наукової думки авторів монографії і поразка марксистів, а крім цього 
величезний захист аграрної сфери виробництва в цілому, сільського 
господарства, як складової АПК, а також конкретних товаровиробників – 
фермерів та одноосібних селянських господарств. У чому тут справа? В 
результаті енергії Сонця, нашої Сонячної системи та Всесвіту в листочках 
рослин відбувається фотосинтез в руль таті якого створюється додатковий 
продукт на планеті Земля, у кожній країні. Кожному відомо, що листочки у 
переважній кількості є на рослинах, крім лісів, що знаходяться у сільському 
господарстві. За моїми розрахунками в сільському господарстві створюється 90-
95% додаткового продукту, а праця усіх сфер життєдіяльності використовується 
як мірило перерозподілу одержаного від природи нового продукту. У цьому 
процесі держава та ринок визначають куди більше і куди менше 
перерозподіляється  додана вартість. В результаті добута абсолютна енергія, 
додатковий продукт, додаткова вартість в рільництві передається як відносна 
додана вартість в промисловість, будівництво, транспорт, культуру, оборону, 
науку, охорону здоров'я та інші галузі де виготовляються різноманітні речі і 
виконуються роботи. Історично складається так, що в сільському господарстві 
України, де створюється 90-95% додаткового  продукту та абсолютної доданої 
вартості, залишається, як стверджують автори2, і це справедливо, до 15%, а тому 
сільська місцевість і селянство постійно позбавлені і матеріальних, і фінансових 
ресурсів. Як результат майже в усіх сільських місцевостях бракує коштів, 
матеріальних і трудових ресурсів для виробничого і соціального ефективного 
розвитку, що підтверджується занедбаним соціально-економічним станом 
українського аграрного сектору3. Основна причина, як справедливо доводять 
автори, це порушення диспаритету цін на сільськогосподарську продукцію, що 
порушує еквівалентний обмін  між сільським господарством і галузями, що його 
обслуговують4. 
         Автори монографії науково доказують про важливість ефективного  
застосування цін як економічного регулятора через цінову трансформацію5, 
коли: ціна використання праці робітника набуває форми заробітної плати; ціна 
кредиту є відсотковою ставкою банку за користування позикою; податки є 
ціною громадян за надання їм соціального захисту; ціна страхової послуги є 
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ціною захисту майнових інтересів і т. д. Отже,  ціна є важливим економічним 
регулятором усіх сфер життєдіяльності, але ефективність його застосування як 
була низькою у перші роки незалежності так і залишилась дотепер. В перші 
роки незалежності серед економічних регуляторів важливе місце відведено 
цінам і за моїми дослідженнями було виявлено6, що у 1995 р. передбачалось 
посилити вплив держави на підтримку сільськогосподарського виробництва за 
рахунок забезпечення паритету обміну з промисловістю, але застосування 
виявилось невдалим і ефекту ніякого не дало, а тепер такої проблеми й не 
вирішують. 
      Науково глибоким є вивчення рівноваги попиту і пропозиції, де 
обґрунтовується, на підстави вчених минулого, здатність ринкової економіки 
досягти «загальної рівноваги». Вивчення закону рівноваги між можливостями 
природи і потребами людини для сільського господарства має виняткове 
значення, що пояснюється наступним. Розумова і фізична агресивна діяльність 
людини стосовно живої природи призвела до того, що на планеті Земля закон 
«рівновага між можливостями природи і зростаючими потребами людини» уже 
порушується, а це створює несприятливі умови для життєдіяльності самої 
людини. В сучасних умовах, руйнуючи структуру грунту, зменшуючи наявність 
гумусу в ньому людина позбавляє себе, як і усе людство харчів, яких уже 
недостатньо на планеті Земля, що призвело до збільшення голодних людей до 
мільярда. Сучасна площа землі, де може розвиватися рільництво, а це менше 
10% земної поверхні нашої планети, за моїми розрахунками може одержати 
енергії для виробництва продукції, що здатна забезпечити харчами і інші 
потреби 7-8 млрд. людей планети7. Крім того, при збільшені населення планети, 
використовуючи одночасно придатну землю під будівництво, промисловість, 
шляхи і т. д., людство вимушено вдаватися до застосування хімії для зростання 
урожаїв, використання гемопродуктів та різних замінників.  
       Не випадково автори велику увагу приділяють необхідності економічної 
оцінки якості сільськогосподарської продукції, надаючи важливого значення як 
сировині так і готових продуктів для використання. Автори справедливо 
застерігають виробників, що не слід знижувати собівартість продукції за 
рахунок погіршення її якості, навіть подаючи відповідні формули для 
розрахунків ефективності8. Розглядаючи кінцеву продукцію для споживання 
автори дуже справедливо відзначають, що «У нашій країні рівень якості 
продукції значною мірою залежить від моральних якостей людей»9. Треба 
віддати належне авторам, що вони вперше таке заявили і, на мою думку, 
справедливо і своєчасно, бо більшість наших людей ще не позбулися 750 
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літнього рабського приниження, яке формувало негативні риси людини. Вихід з 
подібного становища може продовжуватися, за моїми дослідженнями, 3-4 
покоління10 і, якщо рахувати початок виходу 1991 рік, то залишилось ще 
приблизно 75 років. Незалежна Україна вийшла на перше місце за показником, 
коли смертність переважає народжуваність, а основні причини – стреси і 
неякісні харчі. Ось приклад, в Україні після 1991р. площі під цукровими 
буряками скоротилися у чотири рази, зменшено виробництво цукру, як 
наслідок, тепер в багатьох харчах споживаємо замінники солодощів, серед яких 
80% синтетика, за кордон ми вивозимо зерно, а звідти різні вироби, у тому числі 
здебільшого неякісні молочні і м'ясні. У тісто для випічки хліба добавляються 
усі недоїдки та не продані зачерствілі хлібні вироби, а тому свіжі вироби через 
сутки - двоє покриваються цвіллю.  

В монографії приділено увагу такому важливому на сьогодні питанню як 
формування ціни на землю сільськогосподарського призначення, де 
пропонується авторська методика різних варіантів визначення розміру ціни 
землі сільськогосподарського призначення в Україні. Важливим є те, що 
авторами пропонуються конкретні напрями стабілізації цінового механізму в 
сучасних умовах, зокрема це розробки із врегулювання економічно-
організаційних неузгодженостей взаємовідносин у продовольчих ланцюгах, а 
особливо в умовах інфляційно-девальваційних процесів, підходи до нарощення 
доданої вартості всередині країни, заходи щодо вирішення економіко-
організаційних проблем якості сільськогосподарської продукції та 
продовольства, пропозиції щодо вирішення проблем ціноутворення в контексті 
купівельної спроможності населення та інфляційних процесів.  
      З усього тексту проглядається, що праця призначена для широкого кола 
читачів, які знайдуть чимало відповідей на неоднозначні запитання. Тільки на 
основі поняття «попит і пропозиція» читач зрозуміє, що таке економіка і навіть, 
сутність такої спеціальності як «економіст»11, бо це не статистик і не бухгалтер, 
а спеціаліст, який глибоко володіє всіма сферами економіки, що охоплює усю 
сферу виробництва, скажімо в сільському господарстві – це від селекції до 
збирання урожаю чи одержання тваринницької продукції, її зберігання, 
переробка і одержання кінцевої продукції для використання (пропозиція), а 
також  фінансовий рівень споживачів продукції, потреба тих чи інших товарів, 
ціни на товари, мода і смак, ціни на конкурентні товари, товари-замінники 
(попит). Якщо усіма цими питаннями володіє спеціаліст, то він економіст. В 
монографії таке поняття детально простежується. 

  Крім значних позитивних наукових розробок, науково-історичних розвідок 
у монографії є ряд вузьких місць та недостатньо обґрунтованих трактувань. Не 
вдаючись до пояснень, в усьому тексті слід виключити термінологію «продукти 
харчування», замінивши на термін – харчі чи харчові продукти, можливо інше. 
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Крім того, вважаю недоцільним було б наводити рекомендації Кейнса12 щодо 
експансіоністської фінансової політики (розширення державних витрат і 
зниження податків, фінансових витрат через займи у корпорацій і населення) і 
експансіоністську кредитно-грошову політику (розширення кількості грошей в 
обігу) в періоди криз. Причина у тому, що у нас уже криза, грошей в обігу 
занадто багато, справи ж погіршуються. Мабуть або рекомендації не вірні, або 
влада не вміє їх використовувати, що найбільш вірогідне.  
     В цілому треба відмітити, що в монографії Шпичака О. М., Боднар О. В., 
Шпичака О. О. «Теоретико-методологічні та практичні основи ціноутворення» 
подається ряд фундаментальних розробок і тлумачень,  розкрито надзвичайно 
важливі і актуальні проблеми сьогодення, запропоновані важливі для науки і 
практики методологічні положення і пропозиції. 
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