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моделі економічного та просторового розвитку країни має враховувати, з 

одного боку, існуючий та перспективний стан розвитку ринку праці з позиції 

формування необхідного ресурсного забезпечення, якості праці та 

ефективності виробництва, а, з іншого, – напрями та засоби модернізації 

ринку праці у руслі форми, здатної підтримати реалізацію обраного 

стратегічного вектора зростання економіки країни за одночасного 

нівелювання очікуваних і пов’язаних з цими процесами ризиків та загроз. 
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Ціноутворення може бути найскладнішим через різні ринкові сили та 

структури ціноутворення в усьому світі. Що визначає успішну стратегію 

експортного ціноутворення? Ключові елементи включають оцінку цілей 

підприємства на зовнішньому ринку, пов’язаних з продуктом витрат, 

ринковим попитом та конкуренцією. Інші фактори, які слід враховувати, це 

транспорт, податки та збори, комісійні з продажу, страхування та 

фінансування.  

Як і на внутрішньому ринку, ціна, за якою продається продукт або 

послуга, безпосередньо визначає дохід підприємства. Дослідження ринку 

підприємства повинно включати оцінку всіх змінних, які можуть вплинути на 

діапазон цін на продукт або послугу. Якщо ціна на продукцію підприємства 

занадто висока, продукт або послуга не будуть реалізовані на ринку. Якщо 

ціна занадто низька, експортна діяльність може бути недостатньо 

прибутковою або фактично призвести до чистих збитків.     
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Традиційними компонентами для визначення правильного експортного 

ціноутворення є витрати, ринковий попит і конкуренція. Кожен компонент 

необхідно порівнювати з метою підприємства при виході на зовнішній 

ринок. Аналіз кожного компонента з точки зору експорту може привести до 

експортних цін, які відрізняються від внутрішніх.   

Існують додаткові витрати, які зазвичай несе експортер 

(імпортер). Сюди входять тарифи, митні збори, коливання валют, 

трансакційні витрати (включаючи доставку та страховку) та податки на 

додану вартість. Ці витрати можуть значно збільшити кінцеву ціну, сплачену 

імпортером, іноді призводячи до того, що загальна ціна більш ніж вдвічі 

перевищує ціну, встановлену в країні-експортера. Українські продукти рідше 

конкурують за якістю, репутацією та сервісом, ніж за ціною, але покупці 

розглядають весь пакет.  

Коли підприємство розробляє свою стратегію експортного 

ціноутворення, на наш погляд, слід врахувати наступні міркування, які 

допоможуть визначити найкращу ціну на продукт підприємства за кордоном:  а) 

який тип позиціонування на ринку (тобто, сприйняття клієнта) підприємство хоче 

передати своєю структурою цін?  б) чи відображає експортна ціна якість 

вашого продукту?  в) чи є ціна конкурентоспроможною?  г) який тип знижок 

(наприклад, торгівля, готівка, кількість) та надбавок (наприклад, реклама, 

компроміси) підприємство має пропонувати своїм іноземним клієнтам?  д) чи 

повинні ціни відрізнятися за сегментами ринку?  е) що потрібно зробити 

підприємству щодо ціноутворення лінійки продуктів?  ж) які варіанти 

ціноутворення доступні, якщо витрати підприємства збільшуються або 

зменшуються?  з) попит на зовнішньому ринку еластичний чи 

нееластичний?  і) чи буде іноземний уряд вважати ваші ціни розумними чи 

експлуататорськими?  к) чи є антидемпінгові закони іноземної країни 

проблемою?  

На наш погляд, важливим аспектом аналізу цін підприємства є 

визначення ринкових цілей. Наприклад, чи намагається підприємство вийти 

на новий ринок, прагне довгострокового зростання ринку чи шукає вихід для 

надлишкового виробництва чи застарілої продукції? Цілі маркетингу та 

ціноутворення можуть бути узагальнені або адаптовані до конкретних 

зовнішніх ринків. Наприклад, маркетингові цілі продажу в країну, що 

розвивається, де дохід на душу населення може становити одну десяту від 

рівня в Сполучених Штатах, обов’язково відрізняються від маркетингових 

цілей для продажу в Європі чи Японії.  

 В завершення приведемо кілька, на наш погляд, досить важливих 

ключових факторів визначення експортної ціни: слід визначити мету 

підприємства на зовнішньому ринку; розрахувати фактичну собівартість 

продукції; розрахувати кінцеву споживчу ціну; оцінити ринковий попит і 

конкуренцію; розглянути можливість модифікації продукту, щоб знизити 

експортну ціну; включити «неринкові» витрати, такі як тарифи та митні 
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збори; виключити елементи витрат, які не приносять користі для експортної 

функції, наприклад, внутрішня реклама.  

Також потрібно буде оцінити ціни конкурентів на кожному 

потенційному експортному ринку. Якщо на зовнішньому ринку багато 

конкурентів, можливо, доведеться відповідати ринковій ціні або навіть 

занижувати ціну на продукт чи послугу заради встановлення частки 

ринку. Однак якщо продукт або послуга є новими для певного зовнішнього 

ринку, насправді можливо встановити вищу ціну, ніж це можливо на 

внутрішньому ринку.  
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