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Світові ціни — це ціни великих експортно-імпортних угод, які укладаються в основних 

центрах світової торгівлі. При цьому угоди повинні укладатись на умовах готівкового 

розрахунку у вільноконвертованій валюті, а вибрані ринки — регулюватись загальним 

(вільним) торгівельно-політичним режимом. 

Світові ціни формуються з урахуванням двох основних принципів: 

1) світова ціна повинна бути доступною для будь-якого продавця чи покупця; 

2) вона має бути показовою для світового товарного співтовариства. 

Світовий ринок - це сфера сталих товарно-грошових відносин між країнами, які 

базуються на міжнародному поділі праці та інших факторів виробництва. Світовий ринок 

виявляється через міжнародну торгівлю, яка є сукупністю зовнішньої торгівлі усіх країн 

світу та складається із двох зустрічних потоків товарів - експорту та імпорту. Найпростіша 

модель світового ринку, яка називається моделлю часткової рівноваги, показує основні 

функціональні взаємозв’язки між внутрішнім попитом і пропозицією та попитом і 

пропозицією товарів на світовому ринку, визначає кількісні обсяги експорту та імпорту, а 

також рівноважну ціну, за якою здійснюється торгівля. 

Для порівняння цін на продукти харчування було обрано 10 країн. 

Спершу обрахували вартість хліба. Як показують результати, в Україні, яку називають 

«житницею Європи», ціна – найнижча. 

Тенденція зберіглася і стосовно вартості молока. В Україні середня ціна цього 

продукту становить $0,55. Це приблизно стільки ж, як і в наших сусідів – Білорусії, Молдови 

та Польщі. Дещо вища ціна на молоко в Росії -$0,9. Дорого молочні продукти коштують у 

Китаї – $1,9. 

Середня вартість яєць (10 шт.) в Україні – $0,91. Це майже в 4 рази менше, ніж у 

Норвегії, яка вважається однією з найдорожчих для проживання країн світу. У наших сусідів 

ціна трохи вища: у Росії – $1,16, у Польщі – $1,54. 

Відзначимо, що середня ціна картоплі в Україні нижча, ніж у Білорусії. У США за кг 

картоплі доведеться заплатити у 9,5 раз більше. 

Ціни на рис суттєво не відрізняються від інших продуктів. Як завжди, найдорожча 

вартість – у США ($3,72) та Норвегії ($2,76). Середня ціна рису в Україні – $0,9. Це дорожче, 

ніж у Польщі ($0,75), але дешевше, ніж у Росії ($1,04). 

У цінах на м’ясо помітні значні розриви між країнами. Так, 1 кг курячої грудки в 

Україні коштуватиме $2,33, тоді як покупець у Норвегії змушений буде витратити майже у 5 

разів більше – $12,7. У наших сусідів вартість курятини також трохи вища: у Росії – $3,85, 

Польщі – $3,67, Білорусії та Молдові -$3,06. 

При цьому, в Україні – найнижчі зарплати в Європі. Згідно з останнім звітом 

Держкомстата, середня зарплата в Україні – 5034 грн, це майже в 4 рази менше, ніж у 

Польщі, у 3 рази менше, ніж у Росії. 

Зрівнявши 10країн : США, Норвегію, Німеччину, Великобританію, Польщу, Литву, 

Росію, Румунію, Грузію, Білорусь, Молдову,Україну  можемо зробити висновок , що в 

Україні ціни на продукти харчування низькі порівняно з світовими цінами , а також і 

заробітна плата. Якщо зрівняти , наприклад курячу грудку то ми бачимо ,що найнижча ціна 

на цей продукт харчування в Україні ,на другому місці Білорусь , а на третьому Молдова. 
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