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ТРАНСФОРМАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ «ЦІНОВА ПОЛІТИКА»

У статті розглянуто теоретичні аспекти процесу ціноутворення та формування цінової політики. Доведено, 
що суть цінової політики полягає у встановленні на товари та послуги фірми таких цін і вмінні так варіювати 
ними залежно від попиту на ринку, щоб оволодіти його певною частиною, забезпечити намічений обсяг прибутку 
і вирішувати інші стратегічні та оперативні завдання. Проаналізовано деякі недоліки у визначених поняттях 
«ціна» та «політика». Автором запропоновано власне визначення поняття цінової політики – це дії, що спрямовані 
на прийняття рішень щодо формування і виконання поставлених цілей підприємства, пов’язані з формуванням та 
управлінням ціною. Своєю чергою, ціна – це грошовий вираз цінності продукту/послуги або сума тих цінностей, що 
споживач віддає в обмін на право володіти або використовувати товар/послугу. Згідно з важливістю цінової полі-
тики для підприємств, проаналізовано кількість результатів запитів поняття «цінова політика» у різних пошу-
кових системах, таких як Google, Bing та «Яндекс», у період із 2003 по 2019 р., які з кожним роком збільшувалися. 

Ключові слова: ціна, політика, управління, керівництво, підприємство. 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОДХОДОВ К СОДЕРЖАНИЮ ПОНЯТИЯ «ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА»

Никитенко К.С.

В статье рассмотрены теоретические аспекты процесса ценообразования и формирования ценовой поли-
тики. Доказано, что суть ценовой политики заключается в установлении на товары и услуги фирмы таких 
цен и умении так варьировать ими в зависимости от спроса на рынке, чтобы овладеть его определенной 
частью, обеспечить намеченный объем прибыли и решать другие стратегические и оперативные задачи. 
Проанализированы некоторые недостатки в определенных понятиях «цена» и «политика». Автором пред-
ложено собственное определение понятия ценовой политики – это действия, направленные на принятие 
решений по формированию и выполнению поставленных целей предприятия, связанные с формированием и 
управлением цене. В свою очередь, цена – это денежное выражение ценности продукта/услуги или сумма тех 
ценностей, которые потребитель отдает в обмен на право владеть или использовать товар/услугу. Согласно 
важности ценовой политики для предприятий, проанализировано количество результатов запросов понятия 
«ценовая политика» в различных поисковых системах, таких как Google, Bing и «Яндекс», в период с 2003 по 
2019 г., которые с каждым годом увеличивались. 

Ключевые слова: цена, политика, управление, руководство, предприятие.

TRANSFORMATION OF APPROACHES TO THE CONTENT OF THE PRICE POLICY

Nikitenko Kateryna

The article proves that the price belongs to the category of controlled marketing factors. Therefore, careful pricing is the 
most important task of the company. In doing so, it is of utmost importance to ensure the consistency and correlation of the 
enterprise's pricing and general policies. Theoretical aspects of the process of pricing and pricing policy are considered. It 
has been established that the essence of pricing policy is to set such prices for goods and services and to be able to vary them 
according to market demand in order to capture a certain part of it, to provide the planned amount of profit and to solve 
other strategic and operational tasks. The following stages of market reform and its impact on pricing are highlighted: the 
first stage is the introduction of a "trial" market mechanism in the 80's. Contractual prices for new products and preferential 
prices were introduced (stimulating the production of certain agricultural products). The second stage is the transition to a 
market economy (April 2, 1991). All prices were divided by state-controlled. The third stage is price liberalization (January 
1, 1992). The right of manufacturers and seller to set their own price is enshrined. The fourth stage is the developed market 
(2000). There is no tight state control over free prices. Price should be a marketing tool. Having analyzed some of the short-
comings in the definite concepts of "price" and "policy", the author proposes his own definition of the concept of pricing 
policy - these are actions aimed at deciding on the formation and implementation of the set goals of the enterprise related to 
the formation and management of price. Price, in turn, is the monetary expression of the value of a product / service, or the 
sum of those values that the consumer gives in exchange for the right to own or use the product / service. Considering the 
importance of pricing for businesses, the number of search results for "pricing" in various search engines, such as Google, 
Bing, and Yandex, has been analyzed from 2003 to 2019, which has increased year by year. It is proved that the definition of 
this concept becomes more relevant over the years.

Keywords: price, policy, management, leadership, enterprise.
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Постановка проблеми. Форму-
вання ринкових відносин в еконо-
міці України зумовило суттєве зрос-
тання значимості ціноутворення. 
Повноваження щодо встановлення 
цін перейшли до конкретних гос-
подарюючих суб’єктів, які вже від-
чули на власному досвіді, що від 
вибраної ними цінової політики 
безпосередньо залежать конкурен-
тоспроможність продукції, рівень 
попиту, прибуток підприємства та 
окупність інвестицій. 

Суть цілеспрямованої ціно-
вої політики полягає у тому, щоб установлювати на 
товари та послуги фірми такі ціни і так варіювати ними 
залежно від позиції на ринку, щоб заволодіти його дея-
кою часткою, забезпечити запланований обсяг при-
бутку та вирішувати інші оперативні та стратегічні зав-
дання. Отже, вибрана тема дослідження є актуальною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
мам ціноутворення та управління ціновою політикою 
присвячено дослідження таких відомих вітчизняних та 
зарубіжних науковців, як А.С. Базднікін, Н.О. Власова, 
О.В. Колесников, Т.Т. Негл, В.М. Тарасевич, Л.М. Філі-
пішина, Л.О. Шкварчук, П.С. Харіва, Р.К. Холден та ін. 

Проте недостатньо висвітленими залишаються такі 
питання, як: неузгодження дефініції поняття ціноут-
ворення; недостатньо чітко визначено послідовність і 
зміст етапів процесу управління ціновою політикою в 
умовах ринку.

Постановка завдання. Метою дослідження є уза-
гальнення підходів до розгляду поняття «цінова полі-
тика» та доведення актуальності подальших дослід-
жень цього напряму.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасних ринкових умовах господарювання підпри-
ємства ключовим економічним важелем, що активно 
впливає на розвиток суспільного виробництва та 
рівень життя населення, є ціна. Роль ціни полягає у 
тому, що вона покриває витрати на виробництво това-
рів (послуг) і приносить товаровиробнику гаранто-
ваний прибуток, забезпечуючи справедливий рівень 
рентабельності [5].

Процес ціноутворення почав розвиватися ще 
задовго до того, як з’явилися металеві і тим більше 
паперові гроші. Історія ціноутворення починається з 
того моменту, як люди розпочали процес обміну одного 
товару на інший. У ті часи ціна одного товару виража-
лася в певній кількості іншого товару (рис. 1).

Грошова форма вартості з’являється на тій стадії 
розвитку обміну, коли загальним еквівалентом служить 
якийсь один товар, який, будучи грошовим товаром, 
виконує роль грошей. На багатьох етапах історії у різ-
них народів грошима виступали товари, але поступово 
цю роль стали грати благородні метали (як правило, 
золото). Таким чином, можна стверджувати, що вже в 
XV ст. виникають рахункові грошові одиниці які збе-
реглися до наших днів. Разом із тим великий вплив на 
ціноутворення здійснила ринкова реформа. 

Етапи ринкової реформи та її вплив на ціноутво-
рення [5]:

Перший етап – уведення «пробного» ринкового 
механізму в 80-х роках. Були введені договірні ціни на 

нові товари і пільгові ціни (стимулювали випуск визна-
чених сільськогосподарських продуктів). 

Другий етап – перехід до ринкової економіки 
(2 квітня 1991 р.). Усі ціни поділялися на контрольо-
вані державою (гранично-фіксовані; прейскурантні 
ціни; регульовані ціни – відпускна ціна + 20% змінюва-
ної націнки; вільні ціни – встановлювалися на підставі 
угод між оптовою і роздрібною торгівлею з урахуван-
ням попиту (при цьому націнка не повинна перевищу-
вати 20%) і неконтрольовані (ціни приватників, комер-
ційних магазинів, кооперативів)). 

Третій етап – лібералізація цін (1 січня 1992 р.). 
Закріплено право виробників і продавця призначати 
власну ціну. 

Четвертий етап – розвинутий ринок (2000-ні рр.). 
Відсутній жорсткий державний контроль над вільними 
цінами. Ціна повинна бути інструментом маркетингу.

Ціни і цінова політика – найважливіші елементи 
зовнішньоекономічної діяльності підприємства, тому 
виникає необхідність детально проаналізувати поняття 
«ціна» та «політика» (табл. 1).

Проаналізувавши деякі недоліки у визначених 
поняттях «ціна» та «політика», можна стверджувати, 
що у цілому найчастіше поняття висвітлено недостат-
ньо широко або виражено узагальнено. При цьому не 
розкрито особливості та унікальність кожного визна-
чення, що ускладнює розуміння даних понять. 

Згідно з важливістю цінової політики для підпри-
ємств, можна проаналізувати кількість результатів 
запитів у різних пошукових системах, таких як Google, 
Bing та «Яндекс», у період із 2003 по 2019 р. (рис. 2).

Як можна побачити зі спостереження, результати 
запитів поняття «цінова політика» з кожним роком 
збільшувалися. Отже, визначення цього поняття стає з 
роками актуальніше. 

Автором запропоновано власне визначення поняття 
цінової політики – це дії, що спрямовані на прийняття 
рішень щодо формування і виконання поставлених 
цілей підприємства, пов’язані з формуванням та управ-
лінням ціною. Своєю чергою, ціна – це грошовий вираз 
цінності продукту/послуги, або сума тих цінностей, що 
споживач віддає в обмін на право володіти або вико-
ристовувати товар/послугу. 

Висновки з проведеного дослідження. Ціна 
належить до категорії контрольованих чинників мар-
кетингу, тому ретельне розроблення цінової полі-
тики – найважливіше завдання підприємства. При 
цьому надзвичайно важливо забезпечити узгодженість 
і взаємозв’язок цінової і загальної політики підприєм-
ства. Розглянуто теоретичні аспекти процесу ціноут-

Поступове витіснення готівкових грошей з обігу.

Перехід до паперових і кредитних грошей.

Закріплення за золотом ролі всезагального еквіваленту.

Поява грошей із виконанням їхніх функцій випадковими товарами.
Етап

1
Етап

2
Етап

3
Етап

4

Рис. 1. Етапи розвитку видів грошей 
Джерело: узагальнено автором за [13]
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Таблиця 1
Аналіз понять «ціна» та «політика»

Рік Джерело Визначення Недоліки
1 2 3 4

«Ціна»

2002 П.С. Харіва 
[11]

Грошовий вираз вартості, кількості грошей, що сплачу-
ється або одержується за одиницю товару або послуги. 

Поняття висвітлено недостатньо 
широко, без уточнення процесу обміну.

2006 Л.І. Кринська 
[3]

Грошова сума або сума тих цінностей, що споживач 
віддає в обмін на право володіти або використовувати 
товар або послугу.

Не задіяний продавець в описі процесу 
обміну. 

2008 А.С. Базднікін
[1]

Сума грошей, що сплачується покупцем за придбаний 
ним товар, представлений у вигляді продукту або 
наданих послуг.

Конкретизовано гроші лише у вигляді 
еквіваленту обміну.

2009 Є.Ф. Пєліхов 
[4] Грошова сума, що стягується за конкретний товар. Досить вузьке поняття, не 

враховується надання послуг.

2009 Н.І. Волкова 
[12]

Гроші або якась інша компенсація, яку пропонують 
за переуступку права власності чи користування 
товарами (послугами).

Не вказано право на розпорядження 
товаром чи послугами.

2010 В.М. Тарасевич 
[12]

Грошовий вираз цінності продукту, послуги, фактора 
виробництва в процесі обміну.

Не уточнюється, який саме процес 
обміну відбувається.

«Політика»

1995
В.П. Пугачов, 
А.І. Соловйов 

[9].

Сукупність способів організації визначених 
елементів тотальної системи відповідно до однієї з її 
фундаментальних функцій.

Поняття виражено узагальнено, не 
уточнюється сфера застосування.

2001 Ю.М. Розенфельд, 
Л.М. Герасіна [8]

Мистецтво управління діяльністю, визначення 
завдань, форм, змісту діяльності організації.

Не повністю визначено напрям 
управління діяльністю.

2001 Ю.М. Розенфельд, 
Л.М. Герасіна [8]

Система принципів та норм регулювання життя суспіль-
ства у цілому та соціальних груп, які є в суспільстві.

Поняття спрямоване лише на соціальні 
аспекти, не охоплено всі сфери.

2004 Л.В. Губерський 
[10]

Колективна або індивідуальна діяльність, що 
пов`язана з різними формами реалізації владних 
функцій у вирішенні соціально значущих проб¬лем.

Висвітлено владні функції як основний 
критерій без опису соціальних.

2008 Г.І. Козирєв 
[2]

Особливий спосіб регулювання відносин між 
великими соціальними спільнотами, який спирається 
на політичну (державну) владу.

Поняття характеризує державну 
політику, а не політику підприємства.

2011
Г.П. Щедрова, 

Ф.В. Барановський 
[7]

Курс, напрям, на основі якого виробляються і 
приймаються рішення, заходи щодо формування і 
виконання різних завдань. 

Не уточнюється сфера застосування 
прийнятих рішень і виконаних завдань.

2011 К.О. Ващенко 
[6].

Діяльність, яка охоплює різні сфери суспільного 
життя і спрямована на збереження, реформування або 
докорінну зміну існуючих суспільних відносин.

Розглянуто більш детально сферу 
суспільного життя та не приділено увагу 
іншим сферам діяльності підприємства.

Джерело: узагальнено автором

y = 0,0382x2 - 153,02x + 153398
R² = 0,9523 
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Рис. 2. Результати моніторингу актуальності поняття «цінова політика»
Джерело: розробка автора
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ворення та формування цінової політики. Суть цінової 
політики полягає у встановленні на товари та послуги 
фірми таких цін і вмінні так варіювати ними залежно 
від попиту на ринку, щоб оволодіти його певною части-
ною, забезпечити намічений обсяг прибутку і вирішу-
вати інші стратегічні та оперативні завдання.

Проаналізувавши деякі недоліки у визначених 
поняттях «ціна» та «політика», запропоновано власне 
визначення поняття цінової політики – це дії, що спря-
мовані на прийняття рішень щодо формування і вико-
нання поставлених цілей підприємства, пов’язані із 

формуванням та управлінням ціною. Своєю чергою, 
ціна – це грошовий вираз цінності продукту/послуги 
або сума тих цінностей, що споживач віддає в обмін 
на право володіти або використовувати товар/послугу. 

Згідно з важливістю цінової політики для під-
приємств, проаналізовано кількість результатів 
запитів поняття «цінова політика» у різних пошуко-
вих системах, таких як Google, Bing та «Яндекс», у 
період із 2003 по 2019 р., які з кожним роком збіль-
шувалися. Отже, визначення цього поняття стає з 
роками актуальніше.
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