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В умовах ринку прийняття цінових рішень на підприємстві 

ускладнюється, що може бути пов’язано з існуванням ряду проблем: 

• нестабільність законодавчої бази; 

• відсутність стратегічного підходу в ціноутворенні; 

• недосконалість інформаційного забезпечення процесу ціноутворення; 

• низький рівень оцінки факторів ціноутворення; 

Важливою проблемою для підприємств у галузі ціноутворення є 

встановлення обґрунтованих ставок податку на додану вартість, акцизного  

збору та мита, які є видами непрямих податків. Ці податки спричиняють різке 

зростання ціни на продукцію і тим самим знижують її 

конкурентоспроможність. Підприємства опиняються у вкрай невигідному 

становищі. 

Ринкове ціноутворення в сучасних умовах існує в поєднанні з державним 

регулюванням цін. Забезпечення ефективної політики ціноутворення державою 

здійснюється за допомогою регулювання цін, системи оподаткування, 

вилучаючи частину доходів у виробників та споживачів, підтримки виробників 

і споживачів, через системи дотації за допомогою прямих та непрямих методів. 

Вирішення проблем ціноутворення на державному рівні можливе за 

допомогою таких дій. Реформування податкової системи в Україні сприяло б 

підвищенню ефективності ціноутворення. З метою підвищення ефективності 

національного ціноутворення в Україні, забезпечення інтересів виробників і 

споживачів доцільно розробити й законодавчо прийняти національну цінову 

стратегію. 

У країнах з ринковою економікою ціни є об’єктом постійної уваги і 

регулювання зі сторони держави. Впливаючи на ціни, вона домагається 

здійснення певної кон’юнктури і структурної політики, приборкання та 

стримання інфляції, посилення конкурентоспроможності на міжнародному 

ринку. Державний влив на ціни та тарифи в економічно розвинутих країнах 

здійснюється переважно неадміністративними ринковими методами. Це – 

квотування, ліцензування, внутрішньо- та зовнішньоторгілельні обмеження. 

Україні потрібно запозичувати досвід розвинутих країн Західної Європи, які 

постійно проводять політику підтримки цін і доходів товаровиробників. Цим 

самим вони гарантують продовольчу безпеку і вирішують питання соціального 

захисту населення. 
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