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1. Сутність та значення ціни. Цілі цінової політики підприємства 

 

          ЦІНА  як  економічна категорія - це грошове вираження вартості товару, призначене  для  

непрямого  вимірювання величини суспільно необхідного робочого часу, витраченого на 

виробництво товару.     Ціна – це сума грошей, за яку продавець хоче продати, а покупець  купити 

товар. 

 

                                     Функції ціни у маркетинговій діяльності підприємства 

 Порівняльна. Ціна товару часто використовується як інструмент порівняння товарів, 

критерій їх оцінки. 

 Сигнальна. Шляхом ціни продавець може надсилати певні комунікаційні сигнали 

споживачам. Демократичні ціни, територія низьких цін – ці та інші подібні звернення до 

споживачів мають на увазі підказати, для кого саме орієнтована відповідна товарна 

пропозиція 

 Конкурентна. Цінова конкуренція є суперництвом суб’єктів збуту товарів шляхом надання 

споживачам кращих цінових пропозицій 

 

 Результативність  діяльності фірми  залежить  від  багатьох факторів і особливе місце в ній 

відводиться ціновій політиці.     

       ЦІНОВА ПОЛІТИКА  -  це комплекс заходів щодо визначення ціни, знижок, умов  оплати  з  

метою  задоволення  потреб  споживачів  та  отримання прибутку. Її складові: 

 Формування ціни за допомогою певного методу ціноутворення 

 Управління цінами за допомогою певних маркетингових підходів залежно від кон’юнктури 

ринку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орієнтовані на становище на ринку 

 

Орієнтовані на прибуток Орієнтовані на збут 

Цілі цінової політики 

 Максимізація виручки. 

 Збільшення частки 
ринку. 

 Завоювання лідерства  
з показників  якості. 

 Збереження  
споживачів. 

 Розпродаж  товарних 

запасів 

 Максимізація прибутку. 

 Досягнення заданої 
віддачі на 
інвестований капітал. 

 Швидке отримання 
готівки. 

 Стабільність прибутку 

 Стабілізація цін. 

 Позиціонування товару 
щодо конкурентів. 

 Виживання фірми на 
ринку. 

 Підвищення іміджу фірми. 

 Перевага над 
конкурентами. 

 Слідування за лідером 



 

       Цінова політика підприємства може бути активною  і пасивною. 

         ЦІНОУТВОРЕННЯ – це процес формування цін на товари  і послуги. 

 

Підходи до ціноутворення: 

1. Витратний. 

2. Споживчий. 

Процес ціноутворення - явище досить складне. Процес визначення  та формування цін залежить 

від багатьох факторів, основними з яких є попит, витрати, конкуренція. 

 

ФАКТОРИ ВИТРАТ. 

     Фірма, яка прийняла за основу політику ціноутворення, орієнтовану на  витрати,  буде  

встановлювати   ціни, виходячи з витрат і відсотка прибутку.   Ціноутворення,     в  основу   якого   

покладено   витрати, застосовують  до  товарів  виробничого  призначення,  котрі  не  мають  

особливих, тільки їм притаманних рис в очах покупця. 

ФАКТОРИ ПОПИТУ. 

       Ціноутворення, орієнтоване на ринковий попит, передбачає оцінку інтенсивності  попиту: більш 

високі ціни призначаються на товари підвищеного попиту, а низькі ціни  - при слабкому попиті, 

навіть якщо собівартість одиниці товару в обох випадках однакова. Ціна постійно змінюється і 

ціноутворення стає ефективною зброєю в руках продавця.     Ціноутворення  з  орієнтацією  на

 попит  ефективне щодо марочних  споживчих товарів та багатьох видів товарів виробничого 

призначення. 

ФАКТОРИ КОНКУРЕНЦІЇ. 

     Прикладом ціноутворення,  орієнтованого на  ціни  конкурентів, можуть бути  біржові  ціни  

на пшеницю, чай, каву і т.п., рівень яких диктують  світові  ринкові  ціни  і  які  встановлюються  у 

результаті взаємодії  великої  кількості  продавців  та  покупців.  Для  кожного продавця  

призначення  ціни  вищої  від встановленого рівня може стати причиною катастрофічного  

зменшення  замовлень,  а  продаж товарів за ціною, нижчою від  встановленого  рівня  призведе  до 

невиправданого зменшення прибутків.     Головне у   ціноутворенні,   орієнтованому   на   

конкурентів, враховувати ціни на продукцію тих фірм, які виготовляють аналогічні продукти. 

  Крім зазначених основних факторів (попит, витрати, конкуренція) існують інші, які впливають на 

коливання цін 

   

1.  Фактори Високі ціни, якщо Високі ціни, якщо 

2.  Реклама вдала   невдала   

3.  Виробництво дрібносерійне або  за замовленням масове 

4.  Орієнтація на один сегмент декілька ринкових сегментів 

5.  Життєвий цикл Короткий довгий 

6.  Частка ринку Значна невелика 

7.  Ринок визнає товар не визнає товару 

8.  Сервіс  добре організований погано організований 

 9. Інфляція Зростає не має значення 

 

       Цінова  політика  фірми  визначається також і типом  ринку,  де вона реалізується.   

       Існують   такі   типи   ринків  в  залежності  від  конкуренції: 

 

1. РИНОК ЧИСТОЇ  КОНКУРЕНЦІЇ. 

   Характеризується так: 

велика кількість  покупців  та  продавців  однакового  товару,  ціни стабільні.    Роль    маркетингових   

досліджень, розробки   товару  політики цін, реклами, стимулювання збуту та інших заходів 

мінімальна. 

 

 

 



2. РИНОК МОНОПОЛІСТИЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ. 

   Характеризується так: 

безліч продавців  і  покупців,  діапазон  цін - широкий, як і широкий вибір товару ( за якістю, 

властивостями, зовнішнім оформленням тощо). Розробляються різні пропозиції щодо різних ринків. 

 

3. ОЛІГОПОЛІСТИЧНИЙ РИНОК. 

   Характеризується так: 

кількість   продавців  невелика,  товарі  схожі  і  несхожі.  Кожен  продавців чутливо реагує на 

стратегію та дію конкурентів. 

                                                          4. ЧИСТА МОНОПОЛІЯ. 

     Характеризується так: 

продавець  один.  Політика  цін  залежить від товару, попиту на нього, політики  держави,  інших  

факторів. Ціни регульовані і нерегульовані, високі і низькі. 

     

 Виходячи  з короткої характеристики різних типів ринку слідує, що у  кожному  з  них,  за  

винятком ринку чистої конкуренції, фірмі слід передусім  зайнятись підготовкою продуманої 

методики розрахунку цін на свою продукцію. 

 

2. Види цінових стратегій та їх характеристика 

 

Цінова   стратегія -  стратегічна лінія (план) фірми  у  сфері ціноутворення з орієнтацією на 

досягнення стратегічних цілей. 

    Існують такі цінові стратегії: 

       "  Стратегія  збирання  вершків"  -  товари  спочатку  продають за цінами,  які  значно 

перевищують витрати на виробництво, а потім фірма поступово знижує їх, пропонуючи товар новим 

сегментам ринку. 

    Стратегія  проникнення  -  пов'язана з проникненням на нові цільові ринки, коли ціни 

встановлюються на рівні, нижчому за звичайний.  Фірма  добивається  успіху  на ринку, витісняє 

конкурентів, займає в певному  розумінні  монопольнеположення  на  стадії  росту,  а потім підвищує 

ціни на свої товари. 

    Стратегія  престижних   цін  -  передбачає  продаж  товарів  за високими цінам і розрахована на 

сегменти ринку з низькою еластичністю попиту,  які особливу увагу приділяють якості товару, 

товарній праці, а також чутливо реагують на фактор престижності. 

    Стратегія неокруглених   цін  -  передбачає  встановлення  ціни, значення якої має найбільший 

психологічний ефект (699 грн, 19 грн.95 коп) 

      Стратегія  зв’язаного  ціноутворення  -  застосовується, якщо фірма виходить на ринок не з 

одним товаром, а з комплексом товарів чи послуг. Ціни встановлюються на "пакет" послуг. 

    Покупцеві важливіше мати увесь набір послуг або товарів, а не одну з  його  складових  

(устаткування  +  доставка +  монтаж + гарантійне обслуговування). 

    Стратегія  гнучких,  еластичних  цін - передбачає різний рівень цін залежно від можливості 

покупця заплатити певну суму та вміння торгувати ( 1 хв реклами на ОРТ коштує від 5 до 12 тис $). 

    Стратегія  стабільних,  незмінних, стандартних  цін  - передбачає продаж товарів за  

незмінними цінами протягом значного періоду (ціни на проїзд, пресу). 

    Стратегія  низьких цін  - передбачає встановлення низьких цін на товари з  метою 

витіснення конкурентів, завоювання масового покупця і значної частини ринку.  



     Стратегія  цінового  лідера - встановлення цін залежно від цінової стратегії конкурентів щодо 

певного товару. 

    Стратегія  єдиних  цін  - передбачає встановлення однієї ціни для всіх споживачів (реалізація 

виробів за каталогом). 

    Стратегія  диференційованих  цін  - передбачає встановлення знижок або  надбавок  до середнього 

рівня цін для різних ринків, сегментів та споживачів  з  урахуванням місцезнаходження ринку, його 

характеристик, часу здійснення купівлі, варіантів товарів та їхніх модифікацій.  

     Варіанти диференційованих цін: 

   1)  Стратегія пільгових цін - передбачає встановлення пільгових цін для споживачів, у яких фірма 

дуже  зацікавлена. 

   2)  Стратегія дискримінаційних цін - встановлення найвищих цін для певного сегмента ринку. 

3. Етапи встановлення ціни 

   Методика  розрахунку вихідної ціни на товар передбачає такі етапи: 

1) постановка завдань ціноутворення; 

2) визначення попиту; 

3) оцінка витрат; 

4) аналіз цін і товарів конкурентів; 

5) вибір методу ціноутворення; 

6 )встановлення остаточної ціни. 

      

1. ПОСТАНОВКА ЗАВДАНЬ ЦІНОУТВОРЕННЯ. 

     Цінову  політику  фірми розглядають у взаємозв'язку з завданнями, які ставить фірма перед собою. 

1) Забезпечення  процесу  виживання  - фірми, що потрапили у скрутне  становище, вдаються до 

великих програм цінових поступок. 

2) Максимізація поточного прибутку - поточні фінансові показники для фірми важливіші за 

довгострокові. Вибирається ціна яка забезпечує максимальне надходження початкового 

прибутку  та  максимальне відшкодування витрат. 

3) Завоювання лідерства за показниками якості товару - для покриття витрат на досягнення високої 

якості товару, проведення дорогих НДДКР  встановлюється висока ціна. 

4) Завоювання лідерства за показниками частки ринку - формування ціни здійснюється   з   метою   

заволодіння   більшою  часткою  ринку  з розрахунком на найдовгостроковіші  прибутки. Політика 

цін при цьому гнучка, адже одних покупців можуть привернути товари дешеві; інших -  навпаки, 

бо  дешеві  не  виявляють  довіру  щодо  їхніх якісних характеристик. 

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПОПИТУ. 

     Попит,  як  правило,  визначає  максимальну  ціну, яку фірма може запросити  за  свій  товар.  

Поняття ці дуже тісно взаємопов'язані. Існує  закон, що обумовлює залежність попиту  на товар 

від ціни, існує і цінова еластичність. 

ЗАКОН  ПОПИТУ  відбиває  тенденцію  обернено  пропорційної  залежності попиту і ціни: чим вища 

ціна, тим нижчий попит. Це властиво більшості товарів, хоч у випадках з престижними товарами 

крива попиту може мати дещо інший вигляд. 

ЦІНОВА ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ дає можливість відчути, якою мірою покупці виявляють  своє  

ставлення  до змін  у  цінах з  огляду на кількість придбаних товарів. 

ЕЛАСТИЧНІСТЬ  ПОПИТУ  - це здатність змінюватися залежно від змін того чи іншого фактора. 

ЦІНОВА ЕЛАСТИЧНІСТЬ визначаєься відношенням зміни величини попиту до зміни цін (у 

відсотках)          

                                      ∆  Q% 

         Ке = -------   , 

      ∆  Р%         де        ∆ Q - зміна попиту (приріст або зменшення); 

                                                                ∆  Р - зміна ціни (приріст або зменшення). 



 

     Цінова еластичність показує відсоткову  зміну у величині попиту на кожний відсоток зміни в ціні. 

    Попит  вважається   ЕЛАСТИЧНИМ,  якщо  Ке>1,  тобто  у випадках, коли невеликі  зміни  в цінах 

призводять до помітного зростання кількісного обсягу продажу. Загальний прибуток збільшується, 

якщо ціни знижуються. 

НЕЕЛАСТИЧНИЙ   попит  при  Ке<1,  зміни  в  ціні  не викликають різких коливань  у  кількості 

проданого  товару.  При  цьому можна помітити тенденцію,  за якої  збільшення  цін призводить до 

збільшення обсягу продажу і навпаки. 

     Нееластичність попиту спостерігається коли: 

1) товар має достатній ступінь новизни, відсутні ідентичні товари; 

2) товар  прийшовся  до  смаку певній категорії покупців; знайшов свій  сегмент; 

3) зміна цін не така вже й помітна для споживача; 

4) підвищення ціни   виправдовується  зміною   на  краще  якісних  характеристик товару; 

5) зміни  в  ціні  можуть  обумовлюватися  змінами  в економіці (наприклад,  інфляційними 

прцесами); 

6) надзвичайними обставинами. 

 

3. ОЦІНКА ВИТРАТ. 

 

     Витрати  визначають  мінімальну  ціну  фірми.  Керівництво  фірми намагається призначити на 

товар таку ціну, щоб вона повністю покривала всі   витрати  по  його  виробництву,  розподілу  і  

збуту,  включаючи справедливу норму прибутку за докладені зусилля і ризик. 

 

4. АНАЛІЗ ЦІН І ТОВАРІВ КОНКУРЕНТІВ. 

 

     На  встановлення  діапазону  цін  впливають ціни конкурентів і їх ринкові   реакції.   Фірмі  

необхідно  знати  ціни  і  якість  товарів конкурентів. Добитися цього можна за допомогою 

декількох методів: 

- порівняльні покупки; 

- ознайомлення з прайс-листами; 

- закупівля їх обладнання. 

 

5. ВИБІР МЕТОДУ ЦІНОУТВОРЕННЯ. 

 

     Знаючи графік попиту, витрати і ціни конкурентів фірма готова до вибору ціни власного 

товару. Ціна буде середньою, між дуже низькою, що не забезпечує прибутку і дуже високою, що 

заважає формуванню попиту. 

     Можлива  ціна  визначається  з урахуванням собівартості продукції  або цін конкурентів або 

унікальними  достоїнствами товарів. 

     Встановлення ціни регулюється загальноприйнятими методами (див. питання №4) 

1) середні витрати плюс прибуток; 

2) розрахунок  ціни на основі аналізу  беззбитковості та забезпечення цільового прибутку; 

3) встановлення ціни на основі орієнтованої цінності товару; 

4) вибір ціни на основі рівня поточних цін; 

5) визначення ціни через торги. 

 

6. ВСТАНОВЛЕННЯ ОСТАТОЧНОЇ  ЦІНИ. 

     Після  проведених заходів  фірма визначає  межі, в яких повинна знаходитися ціна на товар. 

Остаточна ціна встановлюється з урахуванням ряду  факторів,  а  саме  психології  

ціносприйняття, цінової політики фірми, впливу ціни на інших учасників ринкової діяльності.  

 

4.  Методи ціноутворення та їх характеристика 

 

Характеристика методів ціноутворення  

 

Група методів Різновиди методів 



Методи прямого ціноутворення 

Орієнтовані  на 

витрати 

Метод   «Середні витрати  + прибуток. 

Метод  встановлення ціни на основі аналізу беззбитковості  і 

отримання цільового прибутку 

Метод граничних витрат. 

 

Орієнтовані на попит Метод максимізації прибутку. 

Метод встановлення ціни на основі відчутної цінності товару. 

Метод визначення оптимальної цінової націнки (знижки) при 

відомій еластичності попиту. 

Метод гнучкого беззбиткового ціноутворення. 

Метод встановлення договірної ціни та ін. 

 

Орієнтовані на 

конкурентів 

Метод встановлення ціни на основі рівня поточних цін. 

Метод наслідування лідера. 

Метод встановлення ціни на основі торгів (Тендерне 

ціноутворення) 

Метод, що забезпечує конкурентоспроможність 

Ціноутворення у 

рамках товарної 

номенклатури 

У рамках товарного асортименту. 

На супутні товари. 

На обов’язкове приладдя. 

На побічні продукти виробництва. 

На набори товарів 

Ціноутворення за 

географічним 

принципом 

Встановлення ціни в місті виробництва продукції. 

Врахування у ціні витрат на доставку. 

Зональне ціноутворення. 

Ціноутворення з визначенням базисного пункту. 

Встановлення франко-цін. 

Встановлення цін за умовами Інкотермс 

Ціноутворення за 

типовими умовами 

Біржове ціноутворення. 

Ціноутворення з урахуванням державної цінової політики 

Методи непрямого ціноутворення 

Урахування умов 

кожного окремого 

договору 

Кредитна політика фірми. 

Політика кондицій. 

Застосування знижок 

 

                       Найпоширеніші методи розглянемо детальніше: 

     Встановлення ціни регулюється загальноприйнятими методами: 

        1.  Метод   "СЕРЕДНІ  ВИТРАТИ ПЛЮС ПРИБУТОК" широко використовується при 

виконанні державних замовлень. Вважається найбільш справедливим, тому  що  ціна,  в 

основному стабільна, не змінюється в залежності від зміни попиту. Ціна (Ц) визначається за 

формулою: 

          Ц= С+П, 

     де С - собівартість продукту,  П - середня норма прибутку. 

Переваги: 

1) виробники  більше пов’язані з розрахунком витрат, ніж  із попитом  на    товар; 

2) спрощується процес визначення ціни; 

3) зручний, якщо не доводиться часто коригувати ціни; 

4) існує думка, що такий підхід влаштовує як покупця, так і виробника; 

5) в галузі до мінімуму зводиться конкуренція, адже ціни часто близькі.  

 

2. РОЗРАХУНОК ЦІНИ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ БЕЗЗБИТКОВОСТІ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ    

ЦІЛЬОВОГО ПРИБУТКУ. 

   Фірма  намагається  встановити  ціну, яка забезпечить їй бажаний обсяг прибутку, ціна при 

цьому змінюється. Цим методом користується корпорація  "Дженерал моторс". Вона призначає на  

свої  автомобілі  ціни  з  таким  розрахунком, щоб одержати 15-20% прибутку  на  вкладений  капітал. 



Цей метод ціноутворення потребує від фірми  розгляду  різних  варіантів  цін,  їх  впливу  на  обсяг 

збуту, необхідний  для  подолання  рівня беззбитковості і одержання цільового прибутку,  а  також  

аналізу  ймовірності  досягнення всього цього при кожній можливій ціні товару. 

Ціна = Змінні витрати на одиницю продукції + Умовно-постійні витрати + Прибуток                                                                                            

Обсяг  продажу 

 

3.  Метод встановлення ціни на основі  ВІДЧУТНОЇ ЦІННОСТІ ТОВАРУ обумовлений  

специфічними  підходами  до  роботи  на  ринку.  Основним фактором ціноутворення вважають не 

витрати, а споживацьке сприйняття. Розрахунок  робиться  на  певну  категорію  покупців, які 

погоджуються платити  гроші  не  тільки  за вартість товару, а й за комплекс інших послуг. 

Доплати пов’язані з доставкою, обслуговуванням тощо. 

 

4.  ВИБІР  ЦІНИ НА ОСНОВІ РІВНЯ ПОТОЧНИХ ЦІН орієнтує діяльність фірми щодо 

ціноутворення на  ситуацію  на  ринку,  на  цінову  політику фірм-конкурентів. Поведінка фірм 

адекватна їх  становищу на ринку. Фірма  - лідер,як  правило,  диктує свої умови. Дрібніші фірми 

можуть собі  дозволити орієнтуватися на лідера, змінювати ціни після того, як це зробив він та його 

найближчі партнери. Цей метод досить поширений. 

 

5. ВСТАНОВЛЕННЯ ЦІНИ НА ОСНОВІ ТОРГІВ. 

 Торги  -  своєрідний  метод  укладання договорів купівлі - продажу чи підряду, за якими 

покупець (замовник) оголошує  конкурс на виробництво товару із заздалегідь визначеними техніко-

економічними показниками. 

Одержавши  і  порівнявши  пропозиції,  замовник  підписує  контракт  з виробником  (продавцем), 

який пропонує найвигідніші умови. Такий метод  поширений  при спорудженні великих  об’єктів 

(підприємства, сховища, електростанції), постачанні машин й устаткування, виконанні масштабних 

НДДКР. 

  У процесі   торгів   кожна  фірма-конкурсант  призначає  ціну пропозиції,  стежачи  за  тим, щоб  

вона  була  дещо  нижчою, ніж  у конкурсантів, але й не опускалась нижче рівня собівартості. 

 

 

Викладач                                                                                                     С.В.Верблюд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


