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1. Маркетингове розуміння ціни та вплив на неї типу
конкурентного ринку
Ціна – грошова сума яку повинен сплатити споживач, щоб вступити в
право власності на товар.
Ціна на товар багато в чому залежить від типу ринку, на якому
функціонує фірма:
1) ринок чистої конкуренції – складається з багатьох продавців і
покупців схожого товару, не один з яких не в змозі зробити істотний вплив
на рівень ціни (ринок муки, цукру);
2) ринок монопольної конкуренції – складається з багатьох продавців і
покупців, які роблять угоду в широкому діапазоні цін. Його наявність
пояснюється тим що продавці можуть пропонувати різні модифікації та
варіанти товару. Покупець бачить різницю та готовий платити по-різному;
3) олігополістичний – складається з невеликої кількості продавців,
чутливих до цінової політики один одного. Якщо один з них зменшує ціну, то
інші вимушені поступити аналогічно, якщо збільшує – то реакція може бути
різною (ринок персональних комп`ютерів);
4) ринок чистої монополії – складається з одного продавця який диктує
свої умови в питаннях ціноутворення, тобто диктує ціни або в змозі істотно
впливати на них.
Ціна на товар змінюється на протязі всього ЖЦТ.
2. Види цін та їх класифікація
Ціни, що функціонують у ринковому механізмі, являють собою
складну систему, яка покликана обслуговувати всі аспекти товарно-грошових
відносин. Система цін має бути гнучкою та відображати всю різноманітність
сфер їх застосування. Тому вся система цін внутрішнього ринку поділяється
на ціни внутрішнього та світового ринків.
Внутрішні ціни можна класифікувати за рядом ознак:
1. За ступенем участі держави у ціноутворенні ціни діляться на

ринкові та регульовані.
Ринкові ціни – це ціни, що складаються в процесі взаємовідносин на
ринку між виробниками та покупцями під впливом попиту та пропозиції.
Ринкові ціни за умовами формування поділяються на: вільні,
монопольні, демпінгові.
Вільні ціни – це ринкові ціни, що формуються під впливом попиту та
пропозиції в умовах вільної конкуренції при наявності безлічі конкуруючих
продавців і покупців.
Різновидом вільних цін є договірні ціни, які формуються на підставі
домовленості між покупцем і продавцем. Вони закріплюються в договорах на
постачання продукції, як правило, великими партіями та є незмінними на
термін дії угоди.
Монопольні ціни – це ринкові ціни, що формуються в умовах
домінуючого положення одного або декількох виробників або споживачів.
Такі ціни використовуються для отримання додаткового прибутку.
Демпінгові ціни – це ринкові ціни, рівень яких свідомо занижений
одним або декількома виробниками (посередниками) у порівнянні зі
сформованим ринковим рівнем цін. Зазвичай демпінгові ціни призначають
нижче витрат виробництва. Вони використовуються для витіснення
конкурентів з ринку та збільшення обсягу продажів.
Регульовані ціни – це ціни, що складаються на ринку в процесі
прямого державного впливу. Уповноваженими на те органами вони можуть
або обмежуватися межами, передбаченими законодавством, або
встановлюватися в твердому грошовому вираженні. В умовах ринкової
економіки такі ціни найчастіше поширюються на товари, що мають велике
значення для держави і суспільства: паливо, енергію, громадський транспорт,
товари першої необхідності, продукти підвищеного соціального значення.
За умовами формування регульовані ціни поділяються на фіксовані та
граничні ціни.
Фіксовані ціни – це регульовані ціни твердо певної величини. Вони
встановлюються, наприклад, на природний газ, енергію, перевезення
вантажів залізничним транспортом.
Граничні ціни – це регульовані ціни, обмежені верхнім (гранична
максимальна) або нижнім (гранична мінімальна) межами або граничними
розмірами постачальницько-збутових або торговельних надбавок, граничним
рівнем рентабельності.
2. Залежно від сфери обігу або галузевої форми продукції розрізняють:
Оптові – ціни, за якими здійснюється обіг між промисловими
підприємствами, фірмами та організаціями інших галузей (транспорт,
сільське господарство, торгівля) незалежно від форм власності, при цьому
продукція продається і купується великими (оптовими партіями.)
Роздрібні – ціни, за якими споживчі товари через роздрібну
торговельну мережу реалізуються населенню. Вони є цінами кінцевої
реалізації товарів.
Закупівельні – ціни, за якими сільськогосподарська продукція

великими партіями реалізується державними, кооперативними та
фермерськими господарствами для подальшої переробки.
Ціни на продукцію будівництва – кошторисна вартість будівельномонтажних робіт конкретного об’єкта.
Тарифи – ціни на послуги вантажного і пасажирського транспорту, а
також на послуги, що надаються населенню підприємствами побутових та
комунальних служб.
Ринок зовнішньої торгівлі являє собою складну систему, яка містить
велику кількість різних ринків товарів та послуг, що мають свою специфіку.
Така специфіка зумовлює різноманітність чинників, які впливають на
ціноутворення, рівень та динаміку світових цін. Крім того, наявність значної
кількості цін на зовнішньому ринку зумовлена також різними комерційними
умовами поставок, характером торговельних угод та іншими чинниками.
При всьому різноманітті цін зовнішнього ринку їх можна поділити на:
зовнішньоторговельні, світові, ціни базисних умов поставки, контрактні та
ціни певних ринків.
Зовнішньоторговельні ціни – це ціни на експортні та імпортні товари,
які встановлюються за взаємним договором між продавцем та покупцем
товару. До складу зовнішньоторговельних цін відносяться: експортні та
імпортні ціни.
Вихідною базою та дієвим фактором формування та динаміки
зовнішньоторговельних цін є світові ціни, до яких належать ціни провідних
виробників та постачальників, що займають значну частку в загальному
обсязі аналогічної продукції, що реалізується на зовнішньому ринку. Отож,
світова ціна виступає як ціна основних продавців та покупців або головних
центрів світової торгівлі та установлюється у процесі здійснення значних та
регулярних угод у вільно конвертованій валюті.
Світові ціни слугують також орієнтиром при формуванні
цін
міжнародних контрактів. Залежно від способу фіксації контрактні ціни
можна поділити на п’ять основних видів: тверді, рухомі, з наступною
фіксацією, ковзаючі, змішані.
Тверда ціна - це ціна, що встановлюється на момент підписання
контракту і залишається незмінною протягом усього терміну його дії.
Рухома ціна – це ціна, яка також зафіксована у контракті, але може
бути переглянута, якщо на момент поставки товару його ринкова ціна
зменшиться
Ціна з наступною фіксацією – це ціна, що застосовується у випадках,
коли протягом виконання контракту очікується значне підвищення цін, яке
важко передбачити та оцінити з достатньою мірою точності. У такому разі в
контракті обумовлюються джерела цінової інформації та дата, на яку
фіксується ціна
Ковзаюча ціна – це ціна, що застосовується в довгострокових
контрактах на поставку складних та унікальних товарів, які мають значний
термін виготовлення (прокатні стани, судна).
Змішана - це ціна, коли її певна частка фіксується під час підписання

контракту, а інша формується як ковзаюча ціна
3. Фактори що визначають рівень цін
За умов вільного ціноутворення та самостійності фірми у визначені
ціни виникає необхідність ураховувати фактори, що визначають рівень
цін, які на практиці часто виступають як певні обмеження для фірми:
І. Споживачі. Якщо споживач вважає, що існує безліч аналогічних
товарів, можна зробити вибір та немає терміновості придбання, то попит є
еластичним і багато в чому визначається ціною. Її збільшення призведе або
до покупки товару-замінника або до відкладеної покупки, а її зниження до
зростання товарообігу та залучення нових груп споживачів. В залежності від
орієнтації покупок, споживачі бувають:
- економічні;
- персоніфіковані;
- етичні (споживачі готові пожертвувати низькими цінами заради
підтримання малого бізнесу);
- апатичні (основну увагу приділяють зручності товару не звертаючи
достатньої уваги на ціну).
ІІ. Уряд. Впливає на ціну наступними способами:
- на ряд товарів встановлює граничні ціни;
- заборона на цінову дискримінацію, якщо вона наносить шкоду
конкуренції;
- заборона на демпінгові ціни.
ІІІ. Учасники каналів збуту.
ІV. Конкуренція.
V. Витрати.
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:
1. Надайте визначення поняття «ціни».
2. Як формуються ціни залежно від характеру конкуренції на ринку?
3. За якими ознаками класифікуються ціни внутрішнього ринку?
4. Охарактеризуйте фактори що визначають рівень цін.
5. В чому сутність встановлення фіксованих або граничних цін?

