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Політика ціноутворення в електронній комерції – це комплекс за-

ходів, спрямованих на визначення оптимального методу ціноутво-

рення, який забезпечить торгівельним підприємствам збільшення 

збутового потенціалу та досягнення поставлених цілей. Необхідно 

зазначити, що цінова політика торгівельних підприємств зміню-

ється залежно від кон’юнктури ринку. 
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У сучасному глобальному електронному середовищі зростають об-

сяги інформації та знань, посилюється роль інформаційної економіки 

та інформаційно-комунікаційних технологій, зростає економічний ста-

тус інформації та сфери послуг, кардинально змінюються життя і дія-

льність людини. Людство невпинно рухається до інформаційної епохи, 

в якій більша частина економіки та бізнесу стають електронними і 

здійснюються у мережі Інтернет. 

Актуальність дослідження. Стрімкий розвиток електронної коме-

рції робить актуальним вивчення особливих для Інтернету методів ці-

ноутворення. Віртуальні ринки є дуже динамічними, тому ціноутво-

рення на них ведеться в режимі реального часу. 

Будь-якому торговельному підприємству, що працює на ринку, слід 

мати чітку цінову політику, від якості розробки якої істотно залежать 

результати його діяльності. Вона має формуватись у нерозривному 

зв’язку зі стратегічною лінією розвитку підприємства, з усіма змінами, 

яких воно зазнає в умовах ринкових відносин. Цінова політика є най-

важливішим механізмом, що забезпечує пріоритети економічного роз-

витку торгівельного підприємства і впливає на: обсяги господарської 

діяльності, формування іміджу, рівень фінансового стану та конкурен-

тоспроможність. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання електронного 

бізнесу вивчене ще не в повному обсязі. Основними вченими, які про-

водили дослідження організації електронної торгівлі та принципів 

продажу товарів цього ринку: А. Береза, Ф. Козак, І. Балабанова,  
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В. Царева, М. Макарова, а також У. Хенсон. 

Постановка завдання. Метою статті є визначення принципів та 

методів ціноутворення підприємств які використовують в своїй діяль-

ності електронну комерцію. 

Основні результати дослідження. Основною відмінністю ціноут-

ворення в мережі Інтернет від ціноутворення на традиційних ринках є 

можливість: зі сторони продавця адресувати пропозиції конкретним 

покупцям за спеціальними цінами та встановлювати аукціонні ціни чи 

динамічно міняти їх в залежності від попиту; зі сторони покупця шви-

дко порівнювати ціни великої кількості продавців, а також називати 

свою ціну та швидко отримувати відповідь. 

Для торгівельних підприємств у процесі управління системою про-

дажів товарів з використанням Internet-комерції найбільш прийнятни-

ми є методи ціноутворення (за Деніелом Еймором) [4], представлені в 

таблиці 1. 

Таблиця 1 

Методи ціноутворення 

Принципи Суть 

1. Ціна на товар 

нижче собівар-

тості. 

принцип ґрунтується на тому, що підприємство 

одержує прибуток з додаткових послуг і тому 

має можливість продавати товари по ціні, яка 

може бути нижчою або дорівнювати собівартості 

2. Ціна зміню-

ється залежно 

від попиту 

принцип ціноутворення базується на тому, що 

ціну встановлюють в залежності від попиту, але 

не нижче ніж її собівартість 

3. Ціна на тран-

закцію. 

принцип ціноутворення ґрунтується на вартості 

транзакції. Деякі товари чи послуги досить доро-

гі і необхідність в їх використанні виникає не так 

часто, щоб споживачу було вигідно купити да-

ний товар 

Наприклад, щодо першого принципу, за рахунок реклами існує ба-

гато друкованих видань, які продаються за цінами, нижчими ніж їх со-

бівартість. Таким чином, Інтернет-магазини ставлять на товари низькі 

ціни за рахунок прибутків з банерної реклами чи інших додаткових 

послуг. 

Щодо другого принципу, наприклад, авіакомпанії при існуванні ве-

ликого попиту на квитки певного авіарейсу підвищують ціни, та на-

впаки, для повного розпродажу на найближчий рейс знижують ціни. 

В випадку третього принципу ціноутворення: є сенс встановити ці-

ну за користування даним товаром. В основному, це стосується про-

грамного забезпечення. Використовуючи даний підхід, компанія має 
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змогу отримувати стабільний прибуток. 

Система ціноутворення, яка безпосередньо використовується в еле-

ктронній комерції, має певні особливості.  

Найбільш прийнятними для електронної комерції є принципи ціно-

утворення представлені на рисунку 1 [3]. 

 
Рис. 1. Основні принципи ціноутворення  в сфері електронної комерції 

 

Перший принцип означає чітке визначення проблеми, в вирішенні 

якої, повинні враховуватись ціни.. Необхідність швидкого внесення 

змін в цінову політику – це основа другого принципу. Щодо четверто-

го запропонованого принципу – це можливість зміни цін в залежності 

від ринкових умов. 

Вибір того чи іншого методу та принципу ціноутворення обумов-

люється різними причинами і залежить від дії певних факторів. Осно-

вні фактори, що визначають рівень ціни на товари в мережі Інтернет та 

послуги представлені на рисунку 2 [2]. 

Розрізняють ряд параметрів, які є необхідною умовою для того, 

щоб товар був прийнятним для Інтернет-торгівлі: 

� легкість доставки покупцю; 

� ціна у звичайному магазині вища ніж у Інтернет-магазині; 

� значний термін зберігання та висока транспортабельність; 

� насичений асортимент товарів, що створює можливість вибору; 

� статусна значимість для покупців; 

� висока частота покупок для заміни товару на нову модель; 

� відсутність необхідності термінової купівлі. 

Поряд з цим, існують чинники, що обмежують розвиток онлайнової 
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торгівлі, а саме: 

� проблема конфіденційності інформації при здійсненні купівель; 

� більшість покупців користуються Інтернет-магазинами лише для 

порівняння цін; 

� існує бар'єр вільного доступу до товару, що впливає на підви-

щення цінової чутливості покупців. 

 
Рис. 2. Система ціноутворюючих факторів в електронній комерції 

 

В цілому, товари прийнятні для Інтернет-комерції підрозділяються 

на чотири групи: 

- товари масового попиту, торгівля якими здійснюється не тільки в 

Інтернет, а й традиційними методами; 

- спеціалізовані цифрові та віртуальні товари, торгівля якими здій-

снюється переважно в Інтернет через більшу зручність та економіч-

ність; 

- послуги, пропозиція яких існує поза Інтернет, а Інтернет-комерція 

є доповненням до традиційної практики. Наприклад, операції з цінни-

ми паперами, туристичні послуги, страхові послуги тощо; 

- послуги, пропозиція яких зумовлена існуванням Інтернету, на-

приклад веб-хостинг, веб-дизайн, інші Інтернет-послуги. 

Специфіка Інтернет-комерції обумовлює наступні новації ціноут-
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ворення в Інтернет, які представлені на рисунку 3. 

Сфера електронного бізнесу в Україні сьогодні знаходиться на ета-

пі розвитку. Про це свідчить відкриття багатьох Інтернет-магазинів в 

українському сегменті мережі. Електронний бізнес дозволяє максима-

льно ефективно здійснювати різного роду комерційні операції, швидко 

реагує на зміни, які відбулися на ринку товарів та послуг, а також за 

його допомогою можна розшити комерційний вплив та посилити свої 

конкурентні переваги. 

 
Рис. 3. Новації ціноутворення в Інтернет 
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Електронна торгівля в Україні має цілий ряд чинників, що роблять 

її привабливою для вітчизняних споживачів, а саме: мінімізація часу 

на відвідування магазину; спрощена процедура пошуку товару; ціло-

добова доступність електронних магазинів для покупців; індивідуаль-

ність обслуговування покупців; підвищений рівень після продажного 

обслуговування та ін. 
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Политика ценообразования в электронной коммерции - это ком-

плекс мероприятий, направленных на определение оптимального 

метода ценообразования, который обеспечит торговым предприя-

тиям увеличение сбытового потенциала и достижения поставлен-

ных целей. Необходимо отметить, что ценовая политика торговых 

предприятий меняется в зависимости от конъюнктуры рынка. 

Ключевые слова: nternet-коммерция, принципы ценообразования, 

методы ценообразования, электронная коммерция. 
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