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PRICING POLICY AND MARKETING 
STRATEGIES OF AGRARIAN ENTERPRISES 

I. Honcharenko, Doctor of Economic Sciences
Mykolayiv National Agrarian University 

The paper deals with price and marketing pricing strategies of 
agrarian enterprises in Ukraine. The aim of this paper is to determine 
the conditions of pricing policy of the fi rms within competitive markets of 
various types and justifi cation of the price policy measures for agrarian 
producers considering patterns of supply and demand for products in 
different areas of competitive conditions.

Key words: price, pricing strategies, marketing, agrarian enterprises

Introduction. Pricing is a highly complicated area: from one 
side the low price is able to promote the high level of sales, but in 
another side it will decrease the profi ts’ level and vice versa.  The 
age-old says that "Poor planning leads to poor performance". It is 
really true in setting a pricing strategy. It is very diffi cult to adjust 
price. Price sends a lot of messages and is used by consumers 
and buyers to assist them in positioning a brand in their minds.

Statement of a problem. The modern theory of the price 
formation is developed under the infl uence of scientifi c views of 
different economic schools. A special role among them has such 
scientists as D. Galbraith, Keynes J. Karl Marx, A. Marshall, 
K. Menger, William Petty, David Ricardo A. Smith, E. Chamberlain, 
M. Schumpeter and others.

Such authors as W. Petty, D. Ricardo, A. Smith had touched 
the agrarian issues and pricing, but more they were deeply 
investigated by E. Engel, S. Maxwell, L. Mises, M. Tracy. Among 
local scientists some aspects of agrarian products’ pricing on 
market there are V. Ambrosov, O. Amosov, L. Antonenko, A. Be
rezin, I. Demyanenko, M. Kyrylenko, M. Koretsky, V. Latynina, 
B. Paskhaver, P. Sabluk, V. Shiyan, A. Shpykulyak,  and others. 
Study of the conditions and determinants of the enterprises’ 
pricing policy within competitive markets of various types and 
justifi cation of  price policy measures of  agrarian producers 
considering patterns of supply and demand for products in 
different areas of competitive conditions is very important. 
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The main material of the research. Today, companies 
have to face a constant change in the prices for its competitors. 
Market leading companies can gain the leadership especially by 
providing lower prices than its competitors. The price plays an 
important role in trading strategy. Prices vary according to the 
objectives, company priorities and other situational factors such 
as the intensity of competition and economic conditions and 
therefore they can address different objectives. Legal and ethical 
issues, which are related to prices, play a crucial role in selecting 
of pricing strategies. Today, organizations form the pricing policy 
in various ways. The owner is pricing in small enterprises by 
himself. Manager of division or product lines is usually form the 
pricing policy in bigger enterprises. But even in these cases, top 
management sets out the general objectives and principles of 
pricing policy. Pricing is a science which includes marketing, cost 
accounting, business strategy and economics converge.            

For selecting fi nal price managers should have information 
about pricing objective, demand curve, probable quantities it 
will sell at each possible price and competitors' costs, prices and 
offers. Marketing managers have to estimate how its costs vary 
at different levels of output, at different levels of accumulated 
production experience and for differentiated marketing offers. 
Then they select a pricing method and fi nal price that could be 
established like overprice – lose a sale that would have been 
profi table at a lower price, underprice – make an unprofi table 
sale, price appropriately – make a sale and make a profi t [1].

A pricing model determines how to fi x the price of a product. 
A good pricing model accommodates the manufacturing costs, 
the nature of the product, the value the product provides, market 
sentiments, and competitor pricing. 

Agrarian products are different from other manufactured 
products. The technologies are advanced, but not outstanding; 
the production depends on the vagaries of nature and climatic 
conditions. Being essential items for human consumption, 
demand remains constant, but a supply is widely fl uctuates. 
There are existing methods of storage, but they are added to the 
cost because agrarian products are perishable commodities. Such 
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factors make agrarian products to be of low margin, high volume, 
and fast moving items for traders [2].

The traditional pricing model for products is based on a cost 
approach where the selling price is a marked-up above the product 
cost which depends on market conditions such as demand and 
supply.

The underlying challenges in adopting this pricing model for 
agrarian products are identifying their actual cost price. While it is 
easy to determine the total costs’ input such as cost of seeds, cost 
of equipment, labor charges, and other costs. It remains diffi cult 
to appropriate such input cost, and also common costs such as 
land value to individual crops. Agriculture depends on nature 
and it is almost impossible to forecast the exact yield of salable 
crops and the quantum of crops’ lost to inclement weather, pests, 
and other causes.

A limited range of agrarian products, such as organic products 
and niche products are not used for regular public consumption, 
however, they follow a cost plus mark up based pricing model.

The pricing model adopted for agrarian products depends 
largely on benchmark costs prevalent in the market, which is 
based on demand and supply, independently of the production 
costs. To a limited extent, the pricing model for agrarian products 
is also based on the value of customers [3].

For instance, a glut of highly perishable tomatoes in a market 
would be formed due to traders’ attempts to offl oad their stock 
at whatever price they can get regardless of the cost price before 
the tomatoes go rotten. The traders’ money disposes products in 
the trash. On the other hand, a shortage of onions can be formed 
by prices’ spiraling as many buyers try to purchase the limited 
available stock. 

In perfect market conditions with the buyers and sellers’ 
aware of price levels, the pricing remains relatively stable, and 
price differentials across markets would remain the difference of 
transportation costs and number of levels in the supply chain. 
In imperfect market conditions with low awareness of the prices, 
they can vary signifi cantly from markets to markets, and even 
among different traders in the same market [3].
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At times, market sentiments or perceptions play a huge 
role in determining of agrarian prices. For instance, crop failure 
owing to winter frost might be seen by traders hoarding on to 
agrarian products in anticipation of a price rise owing to scarcity, 
exacerbating the shortage and leading to further price hikes. The 
same sentiment can lead to buying as much as people can store, 
in anticipation of further hikes or spiraling prices. 

Government polices have a great infl uence on the pricing of 
agrarian products. Government subsidies reduce the input costs 
for agrarian producers, and support fi xed prices not to fall lower. 
The taxation policy and the points of taxation also have an effect 
on prices.

Another big impact is the import-export policy related to 
agrarian products. Policies that curb export of agrarian products 
may prevent shortages or cause a glut in the local market, leading 
to stable prices or their fall. On the other hand, free import of 
agrarian products may lead to demand matching or exceeding 
supply, and fall of prices. The converse can also happen, with 
exports and free movement of agrarian products causing shortages 
and price hikes in certain areas.

Government policy on land usage, such as permitting biofuel 
crops on agrarian lands can have an impact on overall level of 
available food crops, infl uencing supply levels.

The issue of pricing models of agrarian products remains 
a hotly debatable issue especially in the third world countries 
with predominantly agrarian economies, where price fl uctuations 
become so exaggerated at times that survival of the farmers and 
lower income families becomes diffi cult. This intensifi cation has 
been driven directly by falls over time in infl ation-adjusted market 
prices of agrarian products [4].

The conclusions of the research. 
When making pricing decisions, marketers have to take into 

account a range of factors. Internal factors include company 
marketing objectives, the marketing mix strategy and cost 
structures. External factors include the position of market 
development, the pattern of supply and demand, the nature and 
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level of competition and environmental considerations such as 
legal, political and economic events and social norms and trends. 
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И. В. Гончаренко. Ценовая политика и маркетинговые стратегии 
аграрных предприятий

Статья посвящена вопросам  цен, маркетинговых ценовых стратегий 
аграрных предприятий в Украине. Целью данной работы является определение 
условий ценовой политики предприятий на конкурентных рынках различных 
типов и обоснования мер ценовой политики для аграрных производителей, 
рассматриваются основные модели ценообразования в аграрной сфере.

Ключевые слова: цена, стратегии ценообразования, маркетинг, 
аграрные предприятия.

І. В. Гончаренко. Цінова політика і маркетингові стратегії аграрних 
підприємств

Стаття присвячена питанням цін і ціноутворення,  маркетингових цінових 
стратегій аграрних підприємств в Україні. Метою даної роботи є визначення 
умов цінової політики фірм на конкурентних ринках різних типів і обґрунту-
вання заходів цінової політики для аграрних виробників, розглянуто основні 
моделі ціноутворення на продукцію в аграрній сфері.

Ключові слова: ціна, стратегії ціноутворення, маркетинг, аграрні підпри-
ємства.
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
До друку приймаються статті, що відповідають вимогам 

ВАК і мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у за-
гальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на які опирається ав-
тор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким 
присвячується дана стаття; формулювання цілей статті (постанов-
ка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним об-
ґрунтуванням наукових результатів; висновки з даного дослідження 
і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

З метою дотримання вищезазначених вимог до наукової стат-
ті слід жирним шрифтом виділити такі елементи статті: постановка 
проблеми, аналіз актуальних досліджень, мета статті, виклад осно-
вного матеріалу, висновки і перспективи подальших досліджень.

Статті, які не відповідають вимогам ДАК України, до друку не 
приймаються.

Обсяг статті – до 10 повних сторінок. Розміри полів: ліве – 20 мм, 
праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, до 30 рядків на сторінці.

Статті необхідно готувати за допомогою текстового редактора 
Мicrosoft Word. Шрифт статті – Times New Roman Cyr, через інтервал 
1,5, розмір – 14 рt.

Назва статті має бути короткою (до 10 слів), адекватно відби-
вати її зміст, відповідати суті досліджуваної наукової проблеми. При 
цьому слід уникати назв, що починаються зі слів: «Дослідження пи-
тання…», «Деякі питання…», «Проблеми…», «Шляхи…», в яких не від-
бито достатньою мірою суть проблеми.

Анотації (українською, російською та англійською) набирати 
курсивом 12 кеглем. Виклад матеріалу в анотації має бути стислим і 
точним (близько 50 слів). Слід застосовувати синтаксичні конструк-
ції безособового речення, наприклад: «Досліджено…», «Розглянуто…», 
«Установлено…» (наприклад, «Досліджено генетичні мінливості… 
Отримано задовільні результати…»).

Анотація статті англійською мовою (від 250 до 300 слів) та клю-
чові слова англійською мовою (від 5 до 10 слів). Треба надати профе-
сійний переклад анотації статті англійською мовою (завірений печат-
кою бюро перекладів або відділу кадрів підпис викладача кафедри 
іноземних мов вашого ВНЗ). Бажано надати цю розширену анотацію 
українською (російською) мовою.

Анотація англійською мовою повинна бути структурованою (слі-
дувати логіці опису результатів у статті), інформативною (не містити 
загальних слів); оригінальною (не може бути калькою російськомов-
ної анотації); змістовною (відображати основний зміст статті та ре-
зультати досліджень).

Посилання в тексті подавати тільки у квадратних дужках, напри-
клад [1], [1, 6]. Посилання на конкретні сторінки наводити після номера 
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джерела, потім через кому сторінку (маленьке с.), далі її номер (напри-
клад: [1, с. 5]). Якщо далі йде інше джерело, то ставити його номер 
через крапку з комою в тих самих дужках (наприклад: [1, с. 5; 4, с. 8]).

Усі цитати, мова оригіналу яких є іншою, подавати мовою Ві-
сника й обов’язково супроводжувати їх посиланнями на джерело і 
конкретну сторінку.

Не робити посторінкових посилань, а подавати їх у дужках без-
посередньо в тексті.

На всі рисунки й таблиці давати посилання в тексті. Усі рисунки 
мають супроводжуватися підрисунковими підписами, а таблиці по-
винні мати заголовки.

Рисунки виконувати у редакторі Мicrosoft Word за допомогою 
функції «Створити рисунок», а не виконувати рисунок поверх тексту. 
Написи на рисунках виконувати засобами Microsoft Word з тим, щоб 
редактор мав можливість зробити в них необхідні виправлення. У 
разі використання інших програм для створення рисунків надавати 
редакції на кожний рисунок окремий файл фотмату TIFF (незжатий – 
uncompressed) або формату JPG (найкращої якості – best quality).

Таблиці виконувати у редакторі Мicrosoft Word за допомогою 
функції «Додати таблицю». Кожна таблиця повинна займати не біль-
ше одного аркуша при розмірі шрифта TIMES тексту таблиці не менш 
ніж 12 кегль.

Формули у статтях по всьому тексту набирати у формульному 
редакторі MS Equation – 3.0, шрифт TIMES, 10 кегль.

Автори мають дотримуватися правильної галузевої термінології 
(див. держстандарти).

Терміни по всій роботі мають бути уніфікованими.
Між цифрами й назвами одиниць (грошових, метричних тощо) 

ставити нерозривний пробіл.
Скорочення грошових та метричних одиниць, а також скорочен-

ня млн, млрд, метричних (грн, т, ц, м, км тощо) писати без крапки.
Якщо в тесті є абревіатура, то подавати її в дужках при першому 

згадуванні.
Література, що приводиться наприкінці публікації, повинна 

розташовуватися в порядку її першого згадування в тексті статті й 
бути оформлена відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Номер у списку 
літератури має відповідати лише одному джерелу.

Список використаних джерел повинен містити не менше 10 по-
силань, з яких не менше 7 на зарубіжні видання. Самоцитування – не 
більше 30%.

Обов’язкова наявність списку літератури англійською мовою (не 
виключає списку літератури мовою статті). Літературу не обов’язково 
перекладати англійською мовою. Її можна транслітерувати. Офіційна 
транслітерація українського алфавіту латиницею регламентується по-
становою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55. Офіцій-
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ний трансліт онлайн – http://translit.kh.ua/?passport. Транслітерація
російського алфавіту латиницею онлайн – http://www.translitor.net/.

До редакційної колегії подається примірник тексту статті, під-
писаний авторами, надрукований на папері форматом А4 (див. Зра-
зок оформлення статті), завірений примірник розширеної англійської 
анотації, а також їх електронна версія на CD. Обов’язково подається: 
рецензія доктора наук; квитанція про оплату, відомості про автора.

На диску повинен бути 1 файл з текстом статті, названий пріз-
вищем автора (Стаття_Прізвище), файл з розширеною англійською 
анотацією (Анотація_Прізвище) та, при необхідності, файли з рисун-
ками, графіками тощо.

Редакційна колегія залишає 
за собою право на редакційні виправлення.
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