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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена дослідженню теоретичних аспектів ге-

незису регіонально-просторового ціноутворення на сільсько-
господарську продукцію. З позицій логіко-історичних засад 
докладно висвітлено концептуальні аспекти теорії просторової 
ціни Й.Г. фон Тюнена, який вперше теоретично та математич-
но обґрунтував вплив просторового фактору ціноутворення 
в сільськогосподарському виробництві. Висвітлено необхід-
ність врахування транспортних витрат як невід’ємної складо-
вої методичного підходу до регіонального ціноутворення на 
сільськогосподарську продукцію.
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регіональне ціноутворення, аграрний ринок, сільськогосподар-
ський ринок, генезис регіонального ціноутворення.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию теоретических аспектов 

генезиса регионально-пространственного ценообразования 
на сельскохозяйственную продукцию. С позиций логико-исто-
рических основ подробно освещены концептуальные аспек-
ты теории пространственной цены Й.Г. фон Тюнена, который 
впервые теоретически и математически обосновал влияние 
пространственного фактора ценообразования в сельскохо-
зяйственном производстве. Освещена необходимость учета 
транспортных расходов как неотъемлемой составной части 
методического подхода к региональному ценообразованию на 
сельскохозяйственную продукцию.

Ключевые слова: регионально-пространственное ценоо-
бразования, региональное ценообразование, аграрный рынок, 
сельскохозяйственный рынок, генезис регионального ценоо-
бразования.

ANNOTATION
The article is devoted to the study of theoretical aspects of the 

genesis of regional-spatial pricing on agricultural products. From 
the standpoint of logical-historical principles, the conceptual as-
pects of the theory of spatial price of J.H. von Thünen, who for the 
first time theoretically and mathematically substantiated the influ-
ence of the spatial price formation factor in agricultural production, 
are exhaustively covered. The necessity of taking transport ex-
penses into account as an integral part of the methodical approach 
to regional pricing on agricultural products is highlighted.

Key words: regional-spatial pricing, regional pricing, agrarian 
market, agricultural market, genesis of regional pricing.

Постановка проблеми. Методичні підходи 
до регіонально-просторового ціноутворення на 
сільськогосподарську продукцію повинні базу-
ватися на методологічній основі, яка уможлив-
лює його адекватне, об’єктивне відображення 
у теоретичному та прикладному аспектах, а 

саме дає змогу проводити аналіз цін на сіль-
ськогосподарську продукцію, їх структури 
та змісту; забезпечує визначення варіантів фор-
мування регіональних цін на єдиних наукових 
підходах, принципах для всіх рівнів системи 
цін та супроводжує практичну реалізацію від-
повідної концепції ціноутворення на рівні окре-
мих регіонів.

Складність дослідження ціноутворення і цін, 
особливо на регіональному рівні, що у своїй вза-
ємодії становлять механізм ціноутворення, по-
лягає, власне, у відсутності єдиної теорії ціни, 
здатної слугувати як методологічне обґрунту-
вання ціноутворення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Нині деякі економісти висловлюються взагалі 
проти необхідності використання будь-якої те-
орії ціноутворення на сучасному етапі [1, с. 8; 
2, с. 19]. Тому фактично й досі не вдалося ство-
рити не лише концепцію регіонального, але 
й будь-яку іншу несуперечливу концепцію ці-
ноутворення, виходячи з єдиного методологіч-
ного підходу [3, с. 47].

Натомість класики світової економічної 
думки, серед яких слід відзначити насамперед 
У. Петті, Ф. Кене, А. Тюрго, А. Сміта, Д. Рі-
кардо, Й. фон Тюнена, К. Маркса, М. Туган-
Барановського, А. Маршала, М. Кондратьєва, 
О. Чаянова, В. Леонтьєва, значну увагу приді-
ляли науковому дослідженню важливих аспек-
тів вартісно-цінових, розподільчих та рентних 
відносин. З цієї точки зору особливо актуаль-
ним є теоретичний аналіз генезису регіонально-
просторового ціноутворення на сільськогоспо-
дарську продукцію.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є спроба наукового до-
слідження теоретичних аспектів генезису 
регіонального ціноутворення на сільськогоспо-
дарську продукцію.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На фоні досліджень А. Сміта, Д. Рікардо з його 
принципом порівняльних переваг в міжрегіо-
нальній торгівлі та теорії ренти за місцем роз- ек
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ташування особливо вирізняється очевидною 
своєрідністю і самостійністю дослідження про-
блем економічного простору Й.Г. фон Тюненом 
[4, с. 10]. Становлення теорії розміщення ви-
робництва прийнято пов’язувати з виходом 
у 1826 р. першої частини його головної науко-
вої праці «Ізольована держава в її відношенні 
до сільського господарства і національної еко-
номіки, або Дослідження про вплив хлібних 
цін, багатства ґрунту і витрат на землеробство» 
[5, с. 20; 6, с. 42; 7, с. 7; 8; 9; 10]. Наукові 
здобутки Й.Г. фон Тюнена були першим досві-
дом регіональних наукових досліджень, які він 
проводив на базі власного аграрного господар-
ства розміром 465 га у маєтку Теллов поблизу 
Ростока [10, с. 4]. Й.Г. фон Тюнена вважають 
піонером сучасної регіональної та аграрної еко-
номіки [8, с. 13; 4, с. 10], крім того, він пер-
шим розпочав використовувати граничні вели-
чини і граничні методи в аналізі економічних 
процесів, заслужено вважаючись попередником 
неокласичної теорії маржиналізму [8, с. 12]; по-
єднав дедуктивний метод, теоретичний аналіз 
і емпіричну статистику, що пізніше стало осно-
вою для розвитку самостійної галузі знань – 
економетрії [10, с. 6].

До беззаперечних наукових здобутків ні-
мецького вченого належить: 1) теорія роз-
міщення (локалізації) виробництва (теорія 
сільськогосподарського штандорту); 2) теорія 
диференційної ренти за місцем знаходження; 
3) теорія інтенсивності сільськогосподарського 
виробництва (граничної продуктивності); 4) ма-
тематична теорія заробітної плати і визначення 
відсоткової ставки. При цьому протягом вже 
майже двох століть, як і в часи своїх сучасни-
ків, які мало звертали уваги на наукові праці 
Й.Г. фон Тюнена [10, с. 5], залишаються прак-
тично непоміченими наукові розвідки вченого, 
що окремо присвячені проблемам ціноутворен-
ня на сільськогосподарську продукцію.

Так, у 1818 р., за декілька років до видан-
ня свого фундаментального наукового доробку, 
Й.Г. фон Тюнен завершив роботу над працею 
«Про причини, які визначають ціну зерна, 
та про вплив накладних витрат на землероб-
ство» (“Über die Ursachen, die den Getreidepreis 
bestimmen, und ьber die Wirkung der Auflagen 
auf den Ackerbau”) [10, с. 7].

Вже там міститься ідея про «ізольовану дер-
жаву», щоправда, для цього використовується 
термін «ідеальна держава». Стосовно процесу 
ціноутворення на сільськогосподарську про-
дукцію вченим було визначено певні рестрик-
тивні параметри, які дали змогу змоделювати 
просторову складову ціноутворення: 1) існує 
один-єдиний міський ринок збуту сільськогос-
подарських товарів, що перебуває у центрі те-
риторії; 2) ринкова ціна на продукцію визна-
чається попитом, який залежить від кількості 
жителів міста та знаходиться у певному спів-
відношенні до пропозиції; 3) на ринок достав-
ляється зерно (жито) однакової якості; 4) до-

ставка зерна супроводжується транспортними 
витратами (гужовий транспорт), які зростають 
за ступенем віддаленості виробників від ринку; 
5) просторові ціни виробників визначаються 
умовами постачання «на місці – господарський 
двір» (“Loco-Hof-Preise”) і є функцією, залеж-
ною виключно від відстані господарства до рин-
ку збуту.

Логіка Й.Г. фон Тюнена була такою: просто-
рові ціни на сільськогосподарську продукцію 
в окремих центрах гомогенного регіону ізольо-
ваної держави знижуються внаслідок зростання 
транспортних витрат зі збільшенням відстані 
між центром виробництва до ринку збуту. Ін-
шими словами, ціна кожного продукту в будь-
якій точці простору відрізняється від його ціни 
в місті на величину транспортних витрат, які 
є прямо пропорційними вазі вантажу і відда-
леності перевезення [11, с. 30-32]. Проте осо-
бливість цієї просторової моделі ціни Й.Г. фон 
Тюнена полягає в тому, що зі збільшенням від-
стані перевезення вантажу ціна виробника сіль-
ськогосподарської продукції зменшується до 
тих пір, поки взагалі не буде дорівнювати нулю 
талерів. Тобто в регіональному центрі виробни-
цтва, транспортні витрати до якого співпадають 
з величиною ринкової ціни на продукцію в міс-
ті, ціна виробника визначатиметься таким рів-
нянням: р = 0 талерів. У всіх рівновіддалених 
від міського ринку регіональних центрах ціни 
на сільськогосподарську продукцію будуть та-
кими ж самими – лінії однакових цін (ізоціни) 
мають форму кілець, в центрі яких розташова-
но місто [10, с. 8-9].

Слід зауважити, що 100 років потому О. Чая-
нов незалежно від Й.Г. фон Тюнена використав 
аналогічний підхід під час дослідження систе-
ми ізоцін як просторової характеристики орга-
нізації ринку жита і ціноутворення на ньому, 
щоправда, безпосередньо застосувавши метод 
за прикладом Гумбольда, який той використо-
вував для вивчення температур в кліматології, 
з метою дослідження економічних явищ, а саме 
ринкової кон’юнктури «економічної погоди» 
[12, с. 110-113].

Регіональна диференціація цін на сільсько-
господарську продукцію, яка в гомогенному 
просторі ізольованої держави зумовлена тран-
спортними витратами, має вирішальне значен-
ня у формуванні земельної ренти.

Й.Г. фон Тюнену вдалося розвинути теорію 
земельної ренти, не будучи знайомим з працями 
Д. Рікардо з цього питання [7, с. 9; 13, с. 44].

Якщо Д. Рікардо вдалося обґрунтовано до-
вести вплив різної продуктивності ґрунтів, тоб-
то «природного розміщення», на формування 
диференційної ренти за родючістю, то Й.Г. фон 
Тюнен за допомогою своєї моделі ізольованої 
держави та просторової ціни розкрив зміст фор-
мування диференційної ренти за місцем зна-
ходження, зумовлену сільськогосподарським 
штандартом, тобто «економічним розміщен-
ням» виробництва. Німецький вчений вперше 
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обґрунтував на основі безпосередніх розрахун-
ків фактичних показників господарської ді-
яльності (10-річна вибірка середніх значень 
розвитку сільськогосподарського виробництва 
у маєтку Теллов) системний виклад теорії зе-
мельної ренти за місцем знаходження.

На нашу думку, Й.Г. фон Тюнену слід завдя-
чувати також як основоположнику теорії просто-
рової ціни на сільськогосподарську продукцію, 
тому що він вперше теоретично та математич-
но обґрунтував вплив просторового фактору ці-
ноутворення в сільськогосподарському вироб-
ництві. Оскільки розмір диференційної ренти 
за місцеположенням як різниця між виручкою 
і витратами залежить від рівня ціни виробни-
ка, диференціація просторових (регіональних) 
цін зумовлює диференціацію земельної ренти за 
місцем знаходження, тобто зі збільшенням від-
далі до ринку збуту за інших рівних умов розмір 
земельної ренти на одиницю площі сільськогос-
подарських угідь зменшуватиметься. Регіональ-
ний центр сільськогосподарського виробництва, 
в якому ціна виробника на продукцію співпадає 
з розміром транспортних витрат по доставці її 
на ринок збуту, є крайньою просторовою точкою 
ізольованої держави, далі якої виробництво сіль-
ськогосподарської продукції є економічно неви-
гідним. Саме тут пролягає межа землеробства, 
що зумовлена просторовою диференціацію цін, 
за якою починається, за висловом Й.Г. фон Тю-
нена, «некультивоване дике поле» [9].

Зв’язок між цінами на сільськогосподарську 
продукцію і різними регіонами особливо вияв-
ляється тоді, коли між ними здійснюється то-
варообмін. Здійснення реальних торговельних 
операцій неможливе без використання тран-
спорту. Практично включно до ХІХ століття 
високі транспортні витрати суттєво обмежували 
торгівлю сільськогосподарською продукцією. 
В сучасний період не розвинення транспортної 
інфраструктури може також становити значні 
перешкоди міжрегіональному та внутрішньо 
регіональному товарообміну.

В 1969 р. К. Кларк, автор терміна «валовий 
національний продукт», повідомляв, що пере-
візники зерна у Східній Африці отримують за 
кожну тонну перевезеного на 1 км зерна 12,4 кг 
збіжжя [14]. Таким чином, доставляючи вказа-
ний товар в розмірі 1 т на відстань 80 км, пере-
візник вимагав би весь обсяг перевезеного ван-
тажу як оплату своїх послуг. У випадку такого 
роду високих транспортних витрат товарообмін 
зосереджується в дуже малому радіусі, прак-
тично не перевищуючи 20 км. За цих обставин 
йдеться навіть не про внутрішньо регіональну, 
а про локальну торгівлю, не говорячи вже про 
можливий міжрегіональний чи міжнародний 
статус торговельних взаємовідносин, тобто це 
реальний приклад прояву концепції «ізольова-
ної держави».

Стосовно цього слід зауважити, що з розви-
тком ринкового господарства протягом ХІХ сто-
ліття більш інтенсивною стала міжнародна 

торгівля сільськогосподарською продукцією, 
яка подолала межі внутрішньо регіональних 
та міжрегіональних різниць перш за все шля-
хом оптимізації вартісно-цінових співвідно-
шень, зокрема в частині транспортних витрат, 
поглиблюючи сьогодні ще більше інтенсивність 
ціноутворюючих та товарообмінних процесів.

Тисячоліття тому, як вказує В. Бернстайн, 
з континенту на континент перевозили лише 
найдорожчі товари, а саме шовк, золото і срі-
бло, прянощі, дорогоцінне каміння, фарфор 
та ліки [15, с. 7]. Нині ж можна констатувати, 
що майже всі основні види агропродукції пред-
ставлені в міжконтинентальному товарообміні. 
Це відбулось також через зменшення плати за 
перевезення вантажів і удосконалення ціноут-
ворення. Так, якщо у 1820 р. транспортування 
зернових з Північної Америки до Європи ко-
штувало майже половину вартості перевезеного 
вантажу в тодішніх цінах на зерно, то цей по-
казник завдяки використанню пароплавів після 
1875 р. становив лише 16% від загальної вар-
тості перевезеного збіжжя [16]. Зменшення вар-
тості фрахту відкрило шлях для трансатлантич-
ної торгівлі зерном і спонукало до дослідження 
нових ціноутворюючих процесів. Сьогодні тран-
сатлантичні транспортні витрати у торгівлі зер-
ном не перевищують 7-8% від його загальної 
вартості. Між тим розмір фрахту по доставці 
зерна з Нового Орлеану до Роттердаму стано-
вить 5-15 дол. США за 1 т, що менше, ніж ви-
трати на аналогічну відстань перевезення кон-
тинентальними дорогами в ЄС [17, с. 120].

Отже, врахування транспортних витрат 
є невід’ємним методичним підходом до регіо-
нального ціноутворення на сільськогосподар-
ську продукцію. Вплив цього чинника в про-
цесі ціноутворення може бути суттєвим під час 
встановлення регіональних цін на товарну про-
дукцію сільського господарства.

Ринковий фундаменталізм, який останніми 
десятиріччями опанував вітчизняну теоретичну 
дискусію, присвячену проблемам реформування 
ціноутворення на сільськогосподарську продук-
цію, практично втратив на науковому горизонті 
розгляд територіально-регіональних відміннос-
тей, які характерні для сільського господарства 
і ціноутворення на сільськогосподарську про-
дукцію. Незважаючи на це, в нашій країні са-
мостійно склалися стійкі регіональні відмінності 
у рівнях цін на сільськогосподарську продукцію. 
Так, в Україні немає встановлених державою ці-
нових поясів, але активно функціонують стихій-
но сформовані цінові пояси [18, с. 80].

Висновки. Значний розмах регіональної ва-
ріації цін приводить до деструктивних процесів 
передусім у розвитку спеціалізації, формуванні 
доходів сільськогосподарських виробників, мож-
ливостях інвестиційної діяльності і, зрештою, до 
звуженого типу економічного відтворення. Як 
наслідок, досі в Україні існують не лише під-
приємства, райони, але й цілі регіони в масш-
табах областей, в котрих виробництво сільсько-



22

Випуск 3(03) 2017

Класичний приватний університет

господарської продукції є абсолютно збитковим, 
що додатково підтверджує необхідність удо-
сконалення регіонального ціноутворення. Тому 
з метою розв’язання вказаних проблем еконо-
мічного розвитку, окрім ринкових, потрібно за-
проваджувати також регіональні інструменти 
ціноутворення на сільськогосподарську продук-
цію. Економічне обґрунтування регіонального 
ціноутворення повинно здійснюватись на основі 
зважених методологічних і методичних підходів 
згідно з формуванням кількісно та якісно нових 
продуктивних сил, змінами структури аграрного 
виробництва, змісту і характеру сільськогоспо-
дарської праці, її продуктивності, що значною 
мірою залежить від сучасних регіональних осо-
бливостей розміщення та спеціалізації аграрного 
виробництва, досягнутого рівня продуктивності 
ґрунтів і тварин, а також інших чинників про-
цесу відтворення.
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