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1. На підприємствах маркетингової орієнтації із ціною пов’язують вартість
товару в грошовому вимірі. Ще частіше в маркетинговій діяльності з поняттям
ціни пов’язують розмір грошової суми, яку споживачі можуть і готові сплатити
для придбання товару, а це означає, що ціна товару за умов розвиненого ринку
складається під дією попиту й пропозиції. За ринкових умов попит на товари і
його коливання залежить від смаків і запитів споживачів, їхніх доходів, цін на
товари-замінники. Суттєво впливають на нього кількість покупців, а також
інфляційні очікування та процеси. Взаємодія попиту й пропозиції регулюється
такими обставинами:
1) збільшення попиту приводить до зростання рівноважної1 ціни й
рівноважної кількості товару;
2) зменшення попиту приводить до падіння рівноважної ціни й зменшення рівноважної кількості товару;
3) збільшення пропозицій приводить до збільшення рівноважної
кількості товару;
4) скорочення пропозицій приводить до збільшення рівноважної ціни й
зменшення рівноважної кількості товару.
Чутливість і ступінь реагування попиту на зміну ціни товару
визначається за допомогою спеціального показника – цінової еластичності
попиту. Її обчислюють як відношення відсоткової зміни кількості продукції,
на яку є попит, до аналогічної зміни ціни.
У маркетинговій діяльності розрахунок цін – це лише перший крок
реалізації цінової політики. Далі ціни можуть змінюватися в той чи інший
бік, тобто регулюватися фірмою відповідно до її цілей конʼюнктури ринку
тощо.
У ринковій економіці ціна товару має відшкодовувати валові витрати
виробництва та обігу й давати певний прибуток. Максимальний розмір ціни
визначається попитом. При цьому ціна й попит перебувають у зворотній
залежності. Для більшості товарів показники попиту за умови зростання цін
зменшуються,
і навпаки. Кількісний вираз цієї залежності визначається
1
Ціна, за якої кількість наявного товару на ринку дорівнює кількості товару, на який є попит, називають
рівноважною.

за допомогою показника цінової еластичності (Ец). Він розраховується як
співвідношення зміни попиту (у відсотках) до зміни ціни (у відсотках) за
формулою

Ец

П1 П 2 П1 П 2
Ц1 Ц 2 Ц1 Ц 2 ,

де П1, П2 – відповідний обсяг початкового та кінцевого попиту;
Ц1, Ц2 – відповідний рівень початкової та зміненої ціни.
Для оцінки еластичності беруть до уваги її абсолютний розмір у додатних
одиницях. Якщо показник Ец більший за одиницю – попит еластичний і навіть
незначна зміна ціни спричинятиме його суттєве коливання. Коли показник Ец
менший за одиницю, має місце нееластичний попит. Якщо Ец дорівнює одиниці
– попит уважають унітарним. У цьому разі ступені змін попиту й ціни
збігаються. Коливання попиту спричиняють як економічні чинники, так і суто
психологічні моменти, що характеризують особливості попиту в окремих
ринкових сегментах.
2. Основні цінові стратегії
Під стратегіями політики цін розуміють конкретні рішення, що
пов’язані з визначенням цін, тобто це основні напрями, заходи та методи, за
допомогою яких може бути досягнута визначена мета цінової політики.
Стратегії політики цін різноманітні, що пояснюється безліччю
ситуацій, в яких діють фірми та які потребують від них реакції на їх
змінення, а також цілями фірми. Розглянемо деякі з них:
І. Стратегія високих цін чи «зняття вершків» – передбачає
первісний продаж товарів по дуже високим цінам значно вище собівартості, а
потім їх поступове зниження. Вона застосовується по відношенню до
товарів-новинок не маючих аналогів на ринку. Ціна починає знижуватися
тоді, коли з`являються конкуренти. Умови застосування:
- достатньо високий рівень попиту зі сторони значного числа
споживачів;
- первісна група споживачів менш чутлива до цін чим наступна;
- відсутність конкуренції;
- сприйняття високої ціни зі сторони споживача як свідоцтво високої
якості товару.
ІІ. Стратегія низьких цін (стратегія проникнення) – передбачає
первісний продаж товарів по дуже низьким цінам з ціллю стимулювання
попиту, витіснення конкурентів і завоювання максимально можливої долі
ринку. Ціна почне збільшуватися, коли витісняться конкуренти. Умови
застосування:
- висока чутливість до цін і висока еластичність попиту;
- непривабливість низької ціни для конкурентів;
- можливість зниження витрат виробництва та обігу у міру збільшення
обсягів виробництва та збуту.

ІІІ. Стратегія диференційованих цін – передбачає встановлення
шкали спеціальних знижок і надбавок для різних груп споживачів і сегментів
ринку. Умови застосування:
- ринок легко сегментується;
- наявність чітких границь ринкових сегментів і висока інтенсивність
попиту;
- неможливість перепродажу товарів із сегментів з низькими цінами в
сегменти з високими цінами;
- неможливість продажу конкурентами аналогічних товарів за більш
низькими цінами в тих сегментах, де фірма реалізує за високими цінами.
ІV. Стратегія проходження за ціновим лідером (стратегія укушеного
яблука).
V. Стратегія не округлених цін.
VI. Стратегія дискримінаційних цін – застосовується по відношенню
до некомпетентних чи небажаних клієнтів.
VII. Стратегія єдиних цін.
VIII. Стратегія пільгових цін – передбачає, що на найбільш ходові
товари установлюються ціни, які нижче собівартості або нормальної
ринкової ціни для притягнення покупців.
Політика проникнення. Характеризується початковим низьким рівнем
ціни, який поступово підвищується. Використовується для виведення товару
на нові ринки.
Політика
диференціювання
цін
(цінова
дискримінація).
Використовується з метою продажу того самого товару різним покупцям за
різними цінами.
Політика стабільних цін. Протягом тривалого періоду ціни залишаються
незмінними.
Політика престижних цін. Протягом тривалого періоду ціна
залишається незмінно високою, оскільки є символом ексклюзивності
(коштовності, хутро, антикваріат тощо).
Політика традиційного ціноутворення. Полягає в орієнтації на цінові
традиції, що існують на ринку.
Політика психологічного ціноутворення. Установлення цін відповідно до
«внутрішньої логіки» споживачів, тобто опрацювання так званих
психологічно комфортних цін.
Політика шикування цін. Установлення різних цін на товари однієї
асортиментної групи з метою якнайбільшого їх диференціювання.
Політика послідовного проходження сегментів ринку. Після насичення
сегмента товаром і зростання конкуренції товар переносять до іншого
сегмента з відповідним зниженням ціни.
Політика «збиткового лідера». Продаж комплекту товарів, коли
основний продукт продається за збитковою ціною, а збиток покривається за
рахунок наступного продажу виробів, що доповнюють комплект, значно
поліпшуючи його споживчі якості.
Політика еластичних (гнучких) цін. Передбачає цінову реакцію фірми на

зміни співвідношення попиту й пропозиції протягом відносно невеликих
проміжків часу.
Політика конкуруючих цін. Використовується фірмами-лідерами, які за
рахунок високої продуктивності праці й значних обсягів виробництва здатні
пропонувати свої товари за дещо нижчими, ніж у конкурентів, цінами.
Політика цін на продукти, які зняті з виробництва. Пропонування
товарів за цінами розпродажу (мінімальними цінами) або за відносно
високими цінами (так звані ретротовари).
«Заохочувальна» політика. Продаж товарів за відносно низькими
цінами, коли є тверда впевненість, що це значно збільшить обсяги збуту, а
відтак і масу прибутку.
Цінова політика виживання. Використання низьких (часто навіть
збиткових) цін із однією метою – дочекатися кращих часів.
3. Етапи розробки цінової політики фірми
Цінова політика передбачає розробку цінової стратегії на тривалий
термін часу, цінової тактики на короткий проміжок часу та варіювання
цінами в залежності від ситуації на ринку по кожному конкретному товарі.
Обґрунтування, розрахунки та визначення цін на продукцію та послуги,
що реалізуються фірмою, включають наступні порядок та етапи роботи:
1-й етап – формування цілей ціноутворення.
Існують наступні цілі ціноутворення:
- цілі орієнтовані на збут;
- цілі орієнтовані на прибуток;
- цілі орієнтовані на положення фірми на ринку.
2-й етап – загальна політика ціноутворення –- рішення по цінам
пов`язують з цільовим ринком, характером і структурою маркетингу. При
цьому враховують витрати, вірогідний прибуток, цінність товарів для
покупців, різницю між сегментами ринку, реакцію конкурентів.
3-й етап – визначення цінової стратегії.
4-й етап – реалізація цінової стратегії.
5-й етап – пристосування цін.
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:
1. В чому сутність встановлення фіксованих або граничних цін?
2. Що розуміють під стратегіями політики цін?
3. Розкрити сутність основних цінових стратегій.
4. Чим різняться цінові стратегії в короткостроковому та
довгостроковому періодах?
5. На базі яких відмінностей проявляється цінова дискримінація?
6. В чому полягає сутність цінової політики фірми? Які завдання вона
вирішує?
7. Які цілі може ставити фірма при розробці політики цін?
8. Які основні етапи визначення цін на продукцію та послуги?

