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ПЕРЕДМОВА 

У сучасних умовах на вітчизняних підприємствах у процесі їх діяльності все 

більш використовуються інструменти маркетингу. Ціна – це один з елементів 

комплексу маркетингу, важлива економічна категорія. Формування цінової 

політики відіграє значну роль в процесі управління підприємством, є параметром, 

який суттєво може впливати на основні економічні показники, обсяги збуту, 

конкурентоспроможність підприємства на ринку. 

Предмет „Маркетингова цінова політика” – це важливий розділ науки 

„Маркетинг”, і є спеціальною дисципліною, що викладається студентам 

економічного факультету, спеціальності „Маркетинг”. 

Викладений у навчальному посібнику теоретичний матеріал розкриває 

особливості та підходи до формування цінової політики в умовах ринкової 

економіки з використанням маркетингового підходу. Запропоновані практичні 

завдання максимально відображають сутність та завдання, які вирішуються на 

підприємствах під час формування цінової політики в сучасних умовах. 

Посібник рекомендовано студентам економічного факультету для більш 

глибокого вивчення і засвоєння дисципліни „Маркетингова цінова політика”, що 

беде сприяти поглибленню професійних знань та отриманню практичних навичок 

з питань формування маркетингової цінової політики на підприємствах в умовах 

ринкової економіки. Внаслідок чого студенти будуть знати систему цін та їх 

класифікацію; основні принципи формування цінової політики, її види; вміти 

проводити ціновий аналіз; визначати еластичність попиту від ціни та 

використовувати її під час прийняття цінових рішень; знати сучасні концепції 

ціноутворення в системі маркетингу; вміти розробляти цінову політику для 

підприємства; здійснювати маркетингові дослідження цін; використовувати 

основні цінові стратегії; оцінювати можливі варіанти цінової політики та 

приймати рішення стосовно найкращого з них; володіти методами оцінки ризику 

під час розрахунку цін; оцінювати інфляційне очікування; управляти цінами з 

урахуванням змін на ринку та в економіці. 
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Тема 1 

 Система цін та їх класифікація 
 

Мета заняття: закріпити теоретичні знання про ціну як економічну категорію та 

елемент комплексу маркетингу, ознайомитися з системою цін та їх 

класифікацією, набути практичних вмінь визначення структури 

ціни. 

Ключові поняття: ціна, комплекс маркетингу, функції цін, система класифікації 

цін, структура ціни, торговельна надбавка, податки. 

Теоретичні питання  

1. Ціна як економічна категорія. 

2. Роль ціни у комплексі маркетингу.  

3. Функції ціни в умовах трансформаційної економіки. 

4. Структура ціни. 

 

Рекомендована література: [9; 13; 16; 20; 24; 25; 26; 27; 32; 34] 

 

З економічної теорії ціна - це грошове вираження вартості товару. 

Вона є одним з найбільш важливих елементів комплексу маркетингу та 

відображає не тільки кількість грошей, що запрошуються за товар (послугу), а й 

суму тих цінностей, які споживачі віддають в обмін на право володіти або 

використовувати товар (послугу). В умовах ринку ціна стала таким параметром 

від якого значною мірою залежить результативність діяльності підприємства, 

розмір його прибутків й витрат. За допомогою ціни здійснюється безпосередній 

зв’язок між виробниками й споживачами, попитом й пропозицією. 

Як елемент комплексу маркетингу ціна має свої особливості: 

1) найбільш гнучкий елемент маркетингового комплексу, вона може бути змінена 

швидше ніж інші; 

2) зміна ціни миттєво впливає на діяльність підприємства: обсяги збуту, прибуток, 

конкурентоспроможність підприємства; 
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3) процес ціноутворення не потребує значних витрат. 

Економічний зміст  ціни, її роль, механізм дії, призначення та взаємозв‘язок 

з іншими економічними категоріями проявляються у тих функціях, які їй властиві. 

На практиці виділяють п’ять основних функцій ціни (рис.1.1) 

 

 

Рисунок 1.1 – Основні функції ціни 

 

Усі діючі в економіці ціни взаємопов’язані й утворюють систему, яка 

знаходиться у постійній динаміці під впливом багатьох ринкових факторів, вона 

складається з окремих взаємопов’язаних та взаємодіючих підсистем цін (рис. 1.2) 

 Ціна у своєму складі містить декілька елементів, сукупність яких є 

структурою ціни, яка наведена на рис. 1.3. Відповідно до рисунку складовими 

структури ціни є такі елементи як: собівартість продукції, прибуток, надбавки та 

знижки, податок на додану вартість та акциз, оптово-збутова та торговельна 

надбавка. У свою чергу, оптово-збутова та торговельна надбавки складаються з 

витрат обігу торговельних підприємств, податкових відрахувань та прибутку. 

Наявність, співвідношення й кількість структурних елементів конкретної ціни 

залежить від виду підприємства, специфіки його діяльності, кількості 

посередників, виду товару тощо.  
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Рисунок 1.2 - Види цін 
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 Роздрібна ціна 
 

 

Рисунок 1.3 – Структура ціни
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Практичні завдання 

Завдання 1 

 Знайдіть відповідне   визначення  для кожної функції  ціни: 

  а) облікова; 

  б) стимулююча;  

  в) розподільна; 

  г) збалансування попиту та пропозиції; 

  д) як критерій раціонального розміщення  виробництва. 

Визначення функцій: 

  а) виконуючи цю функцію,  ціна  приймає участь у розподілі та перерозподілі 

національного доходу; 

   б) суть цієї функції полягає у стимулюючій  або стримуючій дії ціни на 

виробництво та споживання різних видів товарів;  

   в) ця функція ціни сприяє переливу капіталу з одного сектора економіки в 

інший; 

   г) суть цієї функції полягає у здійсненні зв’язку   між попитом та пропозицією,  

тобто   їх розмір  регулюється розміром ціни;   

    д) виконуючи цю функцію, ціна є інструментом виміру витрат а також засобом 

обчислення вартісних показників. 

 

Завдання 2 

 Визначте вид  ціни  кожної групи цін : 

   а) ціни залежно від сфери товарного обслуговування; 

   б) ціни за формами продажу; 

   в) ціни за стадіями продажу; 

   г) ціни за ступенем регулювання; 

   д) за ступенем стійкості у часі. 
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Групи цін: 

    а.) тверда, рухома, слизька, з послідуючою фіксацією, стабільна, нестійка; 

    б.) оптова, роздрібна, тариф на послугу, закупівельна; 

    в.) пропозиції, відпускна, попиту,  поставки; 

    г.) контрактна, біржова котировка, ярмарок, комісійна, аукціонна ціна, базарна ; 

    д.) жорстко фіксована, регульована, вільна. 

 

Завдання 3 

Визначити роздрібну ціну ювелірного виробу та її структуру, якщо повна 

собівартість складає 1500 грн, рентабельність виробництва – 25%, ставка акцизу – 

5%, ставка ПДВ – 20%, рівень торговельної надбавки у роздрібному 

торговельному підприємстві – 35%. 

  Запитання для самоконтролю 

1. Що являє собою ціна як економічна категорія? 

2. Яка роль ціни у комплексі маркетингу? 

3. Якими функціями володіє ціна? Які з них найбільш стосуються ринкової  

економіки? 

4. Які види цін ви знаєте? 

5. Які види цін існують в залежності від ступеня їх стійкості у часі? 

6. Які види цін використовуються в обліку та статистиці? 

7. Які види цін в залежності від галузі та сфери обслуговування ви знаєте? 

8. Як розрізняються види цін в залежності від стадії продажу? 

9. Як розрізняються види цін в залежності від сфери товарного обслуговування? 

10.  Що являє собою структура ціни? З яких елементів вона складається? 
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Тема 2 

Концепції ціноутворення в системі маркетингу 
 

Мета заняття: закріпити теоретичні знання зі здійснення процесу ціноутворення, 

розглянути методи ціноутворення, набути практичних навичок і 

вмінь використовувати різні методи під час визначення ціни.  

Ключові поняття:  ціноутворення, маркетинговий підхід до ціноутворення, етапи 

ціноутворення, методи ціноутворення, ціноутворення з 

урахуванням витрат, ціноутворення на основі цінності товару, 

ціноутворення на основі цін конкурентів.  

Теоретичні питання    

1. Маркетинговий підхід до ціноутворення. 

2. Етапи процесу ціноутворення. 

3. Методи  ціноутворення. 

4. Формування цін з урахуванням конкуренції. 

5. Зміна  цін та відповідні дії  конкурентів та споживачів на зміну цін. 

6. Реакція підприємства на зміну цін. 

 

Рекомендована література: [8; 9; 11; 12; 16; 18; 22; 26; 27; 29; 34] 

 
 

    Ціноутворення – це процес формування цін. 

     З розвитком ринкової економіки значно підвищилась актуальність та 

необхідність використання концепції маркетингового менеджменту, відповідно до 

якої управління  діяльністю підприємства повинно відбуватися на підставі 

маркетингового підходу. 

Сучасні умови формування ринкової економіки, що характеризуються 

змінністю зовнішнього середовища, підвищенням рівня господарських ризиків, 

загостреннями конкурентної боротьби, зумовлюють необхідність переходу від 

традиційного до якісно нового підходу, до ціноутворення – підходу, що 

заснований на використанні концепції маркетингу. 
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Процес ціноутворення на підставі маркетингу передбачає низку 

послідовних процедур з визначення ціни, починаючи з цін для кінцевих 

споживачів (на підставі аналізу потреб ринку та покупців) та припустимими 

витратами. 

Маркетинговий підхід до ціноутворення припускає обчислення продавцем 

такої інтегральної оцінки товару й комплексу сполучених з ним послуг, що 

дозволило б встановити ціну, яка влаштовувала б і продавця, і покупця. 

Робота з ціноутворення, обґрунтування й встановлення цін є одним з 

складових елементів діяльності підприємства на ринку, видом  робіт в галузі 

маркетингу. 

Розрахунок і встановлення цін на продукцію та послуги, які реалізує 

підприємство, тобто процес ціноутворення, складається з наступних етапів: 

1) вибір мети; 

2) визначення попиту; 

3) аналіз витрат; 

4) аналіз цін конкурентів; 

5) вибір методу ціноутворення; 

6) встановлення кінцевої ціни. 

В умовах недостатньої купівельної спроможності населення та загострення 

конкурентної боротьби для успішної діяльності підприємства велике значення 

набуває вибір  ефективного методу ціноутворення. Метод ціноутворення – це 

спосіб встановлення кількісного значення ціни на конкретний товар. На практиці 

методи ціноутворення класифікують на три групи залежно від орієнтира: 

1) витратні методи; 

2) ринкові методи: методи з орієнтацією на споживача та методи з 

орієнтацією на конкурентів, метод з орієнтацією на попит; 

3) параметричні методи ціноутворення. 

Суть витратних методів полягає у додаванні до витрат визначеної набавки. 

У практиці ціноутворення використовують різні модифікації витратного методу, 

їх характеристику наведено у додатку 1.  



 13

Доведено, що використання лише витратних методів ціноутворення в 

умовах ринкової економіки не є ефективним. Розрахована за допомогою 

витратних методів ціна повинна бути відкоригована відповідно до стану ринкової 

ситуації, до бажань і намірів споживачів, їх платоспроможності.  

У сучасній практиці ціноутворення поширюється використання методів 

ціноутворення заснованих на урахуванні попиту споживачів та їх цінової 

чутливості -  ціноутворення на основі споживчих уподобань.  Суть його полягає у 

визначені такого розміру ціни, який покупці готові заплатити за конкретний вид 

товару. 

Для визначення цін на продукцію залежно від її властивостей 

використовують нормативно-параметрічні методи, до яких відносяться метод 

питомих показників, метод регресивного аналізу, агрегатний метод та баловий 

метод. 

Метод питомих показників засновано на залежності ціни товару від 

основного параметра (показника), який визначає загальний рівень ціни. 

Розрахунок проводиться у два етапи: 

1) розрахунок питомої ціни: 

b

b
пит N

Р
P = , 

де bP  – ціна базисного товару; 

     bN  – розмір параметру базисного виробу. 

2) розрахунок ціни нового товару: 

нов

пит
нов N

Р
P = , 

де новN  – значення основного параметру нового товару у відповідних одиницях. 

У даному випадку під час розрахунку ціни нового товару за орієнтир 

приймався один основний параметр, але можна та доцільно враховувати одразу 

декілька параметрів товару. Для цього використовують коефіцієнт технічного 
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рівня, в основі якого покладено відповідні питомі показники. На основі питомих 

показників можна здійснювати і визначення ціни на нові аналогічні вироби.  

Розраховувати ціну  нового товару можна за допомогою її моделювання, що 

є основою методу  регресивного аналізу. Цей метод дозволяє прогнозувати 

зміну  ціни залежно від зміни параметру (-ів) товару, сама ціна виступає як 

функція від обраних параметрів, формула має вигляд: 

)...,( 21 nXXXfP = , 

де nX ...2,1 – параметри товару.  

Відповідальним етапом цього методу є відбір параметрів та вибір форми 

зміни  ціни залежно від параметрів, яка може бути лінійною, ступеневою, 

параболічною. 

Суть балового методу полягає у отриманні експертних оцінок значущості 

параметрів продукції для споживачів. Кожному параметру присвоюють 

визначений бал, які потім сумують при цьому отримують інтегральну оцінку 

техніко-економічного рівня виробу. На другому етапі визначають середню оцінку 

балів за формулою: 

∑
=

×
=

n

і

ібі

б

аБ

Ц
Ц

1

,

)(
 , 

де  
,Ц - середня оцінка одного балу виробу-еталону; 

      бЦ - ціна базового виробу; 

     біБ  - балова оцінка і-го параметру базового виробу-еталону; 

      іа  - коефіцієнт вагомості і-го параметру нового виробу. 

      Після визначення середньої ціни балу розраховують ціну нового виробу 

за формулою: 

∑
=

××=
n

і

інін ЦаБЦ
1

,)( , 
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де нЦ - ціна нового виробу; 

      ніБ - балова оцінка і-го параметру нового виробу. 

Даний метод дозволяє встановити „справедливу” ціну на товари. Це 

зумовлено урахуванням параметрів продукції та їх виконання під час 

виробництва, що визначає цінність або корисність їх для споживачів. Проте, є 

недолік цього методу, який  полягає у суб’єктивізмі визначення балів, це 

зумовлено застосуванням методу експертних оцінок. 

Під час формуванні ціни на  технічно складні вироби, які можуть 

складатися з декількох конструктивних частин,  використовують агрегатний 

метод. При цьому також враховують витрати, що пов’язані з доставкою, 

налагодженням, сервісним обслуговуванням та інших видів робіт, які необхідні 

для функціонування виробу.  

На наш погляд, для забезпечення ефективності використання 

параметричний методів ціноутворення доцільно тестувати отримані рівні цін з 

цінами конкурентів, рівнями цін, за якими споживачі готові здійснити купівлю 

цих товарів. 

У процесі ціноутворення в умовах конкурентної боротьби підприємство 

повинно враховувати стан конкуренції та методи конкурентної боротьби. У разі 

цінової конкуренції конкурентна боротьба проводиться шляхом зміни ціни на 

товар, яка є гнучким інструментом маркетингу і може легко змінюватися під 

впливом багатьох факторів. Підприємство може виступати ініціатором зміни цін. 

У цих умовах необхідно прогнозувати можливу відповідну реакцію споживачів та 

конкурентів. Підприємство може змінювати ціну і у  відповідь на цінові дії 

конкурентів. 

  У складних умовах функціонування вітчизняних підприємств 

використання будь-якого одного методу не є ефективним. Намагання визначити 

ціну, яка б задовольняла і умовам ринкової ситуації, і очікуванням споживачів, і 

діям конкурентів та іншим факторам призвело до зрозуміння необхідності 
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одночасного застосування декількох методів. Науковцями вже розроблено такі 

інтегральні методи як: 

1) метод прогнозування ціни і конкурентоспроможності нових виробів; 

2) метод ціноутворення з орієнтацією на витрати виробництва і ринкову 

ситуацію;  

3) метод визначення ціни на основі находження рівноваги між витратами 

виробництва, попитом, конкуренцією.  

 

 

Практичні завдання 

Завдання 1 

Заповніть таблицю, визначаючи основні відміни ціноутворення за умов 

маркетингового та традиційного підходів. 

Таблиця – Характеристика маркетингового і традиційного підходів до 

ціноутворення 

 
№ 

Основні аспекти 
процесу формування 
цінової політики 

Підходи до ціноутворення 

маркетинговий традиційний 

1 Інформаційне забез-
печення процесу 
ціноутворення 

   

2 Оцінка факторів 
ціноутворення 

  

3 Встановлення цілей 
цінової політики 

  

4 Оцінка попиту 
 

  

5 Аналіз витрат 
 

  

6 Аналіз конкуренції 
 

  

7 Вибір методу 
ціноутворення 

  

 

 

Завдання 2 
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Заповніть схеми процесу ціноутворення 
 

Витратний метод 
 

 

а.)  
 

Ціннісний метод 
 

б.) 

 

Завдання 3 

Фірма виготовляє апарати для виміру тиску і має наступні місячні 

показники діяльності: 

Обсяг продажу, шт.                                                   200 

Відпускна ціна, грн                                                  300 

Змінні витрати, грн/шт.                                           150 

Постійні витрати, грн                                              20 000 

Виробничі потужності складають 300 од. продукції на місяць. Менеджери 

фірми незадоволені обсягом продажу і розглядають доцільність зниження ціни на 

12%. Розрахувати беззбитковий обсяг продажу товарів до і після зниження цін.  

Прийняти рішення щодо зниження ціни, якщо за даними маркетингового 

дослідження ємність ринку складає 285 од. продукції на місяць. Якщо рішення 

приймається, визначити необхідну зміну обсягу продажу, що компенсує зниження 

ціни на 12%.  

 

Завдання 4 

Поліграфічне підприємство випускає 78000 екз. продукції на добу і 

реалізує по ціні 0,85 грн, змінні витрати складають – 0,35 грн на од., а постійні 

витрати – 21000 грн, а потужність підприємства з випуску поліграфічної 

продукції складає 100000 екз. на добу. Керівництво розглядає пропозицію 

випустити 15000 тис. додаткової продукції – календарів, змінні витрати на 

одиницю продукції складуть 1,05 грн.  На ринку оптова ціна аналогічної 

  ціна   

   ціна  
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продукції складає 1,18 грн. з прибутком 7%. Розрахувати можливу ціну реалізації 

календарів, точку беззбитковості та прибуток підприємства до і після прийому 

замовлення. Визначити, чи доцільно приймати замовлення. 

 

Завдання 5 

Підприємство „Битхім”  планує запустити лінію з виробництва нового 

прального порошку, потужністю 50000 од. продукції на місяць.  Витрати на його 

виробництво складуть 72000 грн, частка постійних – 35%. Планується отримати 

прибуток у розмірі 20000 грн. За результатами маркетингового дослідження 

ринку пральних порошків ціна аналогічного товару складає 1,85 грн. Розрахувати 

беззбитковий обсяг виробництва, та обсяг виробництва з урахуванням цільового 

прибутку. 

 

Завдання 6 

Визначити ціну на нові марки пилососів на основі їх корисності. Дані для 

розрахунків наведені у таблиці. Середня ринкова ціна  товарів аналогічного класу   

складає 350 грн. 

Таблиця - Балові оцінки за результатами експертних оцінок (за 50-бальною 

шкалою) 

Параметри 
товарів 

Коефіцієнт 
вагомості 

Марки товарів 
А Б В 

Потужність 0,25 35 45 20 
Енергоємність 0,35 35 25 40 
Наявність 
паперових 
мішків 0,05 0 50 50 
Телескопічна 
трубка 0,2 50 50 0 
Дизайн 0,15 30 40 30 
 

 Запитання для самоконтролю 
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1. Охарактеризуйте суть маркетингового підходу до ціноутворення. 

2. У чому відміна маркетингового підходу  ціноутворення від традиційного? 

3. За якими етапами здійснюється процес ціноутворення? 

4. Які фактори  виступають орієнтиром під час класифікації методів 

ціноутворення? 

5. Охарактеризуйте витратні методи розрахунку цін, їх переваги та недоліки. 

6. В чому полягає суть ринкових методів ціноутворення? 

7. Яка особливість параметричних методів ціноутворення? 

8. Що являє собою цінова конкуренція? 

9. Яким чином діє підприємство у разі прийняття рішення змінити ціну? 

10.  Які обставини змушують підприємство знижувати ціну? 

11.  В яких випадках підприємство підвищує ціни? 

12.  Які дії приймає підприємство у відповідь на зміну ціни конкурентами? 
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Тема 3 

Правове регулювання ціноутворення в Україні 
 

Мета заняття: вивчити сутність цінової політики держави, ознайомитися з 

методами державного регулювання цін, розглянути основні 

законодавчі акти, що регулюють діяльність з ціноутворення, 

закріпити теоретичні знання. 

Ключові поняття: цінова політика держави, державне регулювання цін, пряме 

регулювання цін, непряме регулювання цін, законодавчі акти. 

Теоретичні питання 

1. Цінова політика держави. 

2. Напрямки державного регулювання цін. 

3. Законодавчі акти, що регулюють діяльність з ціноутворення. 

 

Рекомендована література:[1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 26; 30 ] 

 
    Розглядаючи зовнішні фактори було зазначено, що значний вплив на 

роботу підприємств з ціноутворення справляє державне регулювання цін. Не 

зважаючи на те, що в умовах трансформації до ринкових відносин має місце 

вільне ціноутворення спостерігається контроль з боку держави за  цінами, що 

встановлюють підприємства. Завдання державного регулювання цін полягає у 

запобіганні подальшого спаду виробництва, обмеженні темпів інфляції , розвитку 

доброякісної конкуренції, створенні стимулів для  товаровиробників,  соціального 

захисту населення, підвищення рівня життя населення тощо. Для рішення цих 

завдань розробляється цінова політика держави, яка є невід’ємною частиною 

загальної економічної і соціальної політики, однією з найважливіших складових 

реформування економіки. 

Цінова політика держави – це  діяльність центральних і місцевих органів 

виконавчої влади, яка спрямована на досягнення трьох основних цілей: 
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- послідовне проведення цінової лібералізації; 

- державне регулювання цін  (тарифів) на окремі види товарів (послуг); 

- здійснення контролю за додержанням встановлених цін  (тарифів) на 

окремі види товарів (послуг). 

Проведення державної політики цін в Україні забезпечує Кабінет 

Міністрів, який визначає перелік продукції, товарів і послуг, на які 

затверджуються фіксовані та регульовані ціни і тарифи, а також повноваження 

органів державного управління в галузі встановлення і контролю за цінами.  

Світовий досвід показує, що в країнах із стабільною ринковою 

економікою уряд, як правило, мало втручається в процеси ціноутворення, але і не 

надає повної волі у формуванні цін. Для здійснення державного регулювання цін 

використовуються прямі й непрямі методи. Пряме державне регулювання 

реалізується за допомогою законодавчих актів, які містять  вимоги до діяльності 

підприємств, дотримання яких є обов’язковим для усіх господарюючих суб’єктів. 

Цей процес здійснюється через механізм контролю з боку держави за веденням 

бухгалтерського обліку, обчисленням та сплатою податків до бюджету та 

відрахувань до позабюджетних фондів, які встановлені законодавством; 

лімітування рівнів  цін, рівнів рентабельності, розміру оптово-збутових та 

роздрібних надбавок,  здійснення антимонопольного контролю. Державні органи 

регулюють ціни на окремі групи товарів, які визначають рівень життя, з метою 

захисту соціально не захищених верств населення.  

В умовах державного регулювання цін  виділяють такий класифікаційний 

признак як ступінь волі цін від впливу держави, при цьому розрізняють вільні 

ціни, регульовані, фіксовані. В умовах ринку діють переважно вільні (ринкові) 

ціни та регульовані, частка яких в загальній масі постійно змінюється. Вільні 

(ринкові) ціни найбільш відповідають умовам ринкової економіки, вони 

формуються під впливом попиту та пропозиції. Державне регулювання цін 

здійснюється з  метою запобігання необґрунтованого завищення цін або розміру 

торговельних надбавок. 
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 Непряме регулювання здійснюється через законодавчі рішення, 

постанови, що економічно стимулюють підприємства. До основних належать: 

- застосування диференційованих умов оподаткування за окремими видами 

діяльності; 

- надання податкових та кредитних пільг підприємствам; 

- застосування граничних нормативів рентабельності; 

- диференціація ставок ввізного мита. 

Таким чином, державне регулювання цін суттєво відображається на 

ціновій політиці підприємств, які повинні дотримуватися законодавства, 

своєчасно реагувати на його зміни. Закони у сфері ціноутворення встановлюють 

основні правила формування цін у країні, методи їхнього регулювання, порядок 

контролю за цінами  та відповідальність за його правопорушення, права та 

обов’язки окремих органів виконавчої влади у сфері ціноутворення. В Україні 

процес ціноутворення регламентується наступними законодавчими актами: 

1. Закони України: 

- „Про ціни та ціноутворення”; 

- „Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної 

конкуренції у підприємницькій діяльності” 

- „Про місцеве самоврядування в Україні”; 

2. Укази Президента і постанови КМУ: 

- „Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих 

органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)”; 

- „Положення про державне регулювання цін (тарифів) на продукцію 

виробничо-технічного призначення, товари народного споживання, роботи та 

послуги монопольних утворень” 

- „Про удосконалення порядку формування цін „. 

Практичні завдання 
 

Завдання 1 

Закінчіть думку: 
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1. Ціни, що вільно складаються на ринку під впливом кон’юнктури, та інших 

факторів – це ... . 

2. Ціни, що формуються під впливом попиту та пропозиції та регулюються 

державними органами – це ... . 

3. Ціни, що прямо встановлюються державою – це ... . 

 

Завдання 2 

Прокоментуйте фразу: „Світовий досвід показує, що в країнах зі 

стабільною ринковою економікою уряд, як правило, мало втручається у процеси 

ціноутворення, але повної свободи в питаннях формування цін нема і державне їх 

регулювання в тій чи іншій мірі існує в кожній з них. Ступінь, форми та масштаби 

державного втручання в ціноутворення залежить від стану економічного розвитку 

країни, інтенсивності інфляційних процесів ступеня монополізації та конкуренції, 

питомої ваги державного сектору та інших факторів”. 

Запитання для самоконтролю: 

1. Розкрийте значення державного регулювання цін в умовах ринкової економіки. 

2. Яка основна мета реалізації цінової політики держави? 

3. В яких формах здійснюється втручання держави в процес ціноутворення? 

4. В чому полягає пряме державне регулювання цін? 

5. Яким чином здійснюється непряме державне регулювання цін? 

6. Якими законодавчими актами регулюються процеси ціноутворення в Україні? 

7. В чому полягає відміна державного регулювання цін у часи планової 

економіки і в умовах ринкової економіки? 
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Тема 4 

Формування цінової політики 
 

Мета заняття: вивчити сутність цінової політики, процес й принципи її 

формування, ознайомитися з видами цінової політики, з’ясувати 

особливості формування цінової політики у торговельних 

підприємствах. 

Ключові поняття: цінова політика, цінова політика торговельних підприємств, 

рівень цін, етапи формування цінової політики, типи ринку, цілі 

цінової політики, види цінової політики, складові рішення цінової 

політики,  принципи формування цінової політики, торговельна 

надбавка. 

Теоретичні питання  

1. Сутність цінової політики, та її значення. 

2. Цінова політика на різних типах ринку. 

3. Цілі підприємства та їх відображення у політиці ціноутворення. 

4. Принципи формування цінової політики. 

5. Види цінової політики. 

6. Складові рішення цінової політики. 

7. Особливості формування та сутність цінової політики торговельних 

підприємств. 

8. Процес формування цінової політики у торговельних підприємствах. 

9. Моделі розрахунку торговельної набавки. 

 

Рекомендована література:[8; 9; 10; 12; 14; 17; 18; 23; 27;29] 

 
 

                    Цінова політика – це один з головних складників системи управління 

доходами підприємства та дійовий інструмент його конкуренції на споживчому 

ринку. Вона являє собою загальні принципи, які підприємство намагається 
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дотримуватися у сфері формування цін на свої товари або послуги. В умовах 

ринкової економіки процес ціноутворення перемістився зі сфери виробництва у 

сферу реалізації,  тобто на ринок, де ціна формується під впливом попиту та 

пропозиції. Метою процесу формування цінової політики в умовах маркетингової 

орієнтації є забезпечення довгострокових конкурентних переваг підприємства 

шляхом розробки механізму ціноутворення. 

Значення та роль маркетингової цінової політики у діяльності 

господарюючих суб’єктів суттєво залежить від типу ринку. 

Велика роль МЦП на ринку монополістичної конкуренції, де існує 

великий діапазон цін, що зумовлює багатоваріантність рішень відносно їх 

величини. 

Менша роль МЦП на олігопольному ринку. Невелика кількість покупців, 

які одразу реагують на цінову політику конкурентів. Труднощі проникнення на 

такий ринок призводять до того, що кожен підприємець орієнтується не стільки 

на поведінку споживачів та свої витрати, скільки на конкурентів, тобто на існуючі 

орієнтири, які встановили цінові лідери. 

Незначна роль МЦП на ринку чистої конкуренції. Головна причина – 

наявність ринкової ціни, яка встановлюється завдяки великій кількості покупців 

та продавців. Головна роль цінової політики на такому ринку – орієнтування на 

динаміку ринкової ціни. 

Мінімальна роль МЦП на ринку чистої монополії. На такому ринку ціна 

може бути як низькою, так і значно вищою, ніж собівартість продукції. Це 

зумовлено наявністю лише одного продавця. 

Необхідно відзначити, що для кожного типу ринку використовують і різні 

цінові стратегії ціноутворення. 

Одним з найважливіших етапів під час формування цінової політики є 

визначення цілей. Цілі цінової політики повинні відповідати загальним ринковим 

прагненням підприємства. Після визначення цілей обирають оптимальні засоби 

для їх досягнення. Цілями підприємства можуть бути: максимізація прибутку, 

збільшення частки ринку, збільшення обсягів збуту, стимулювання попиту, 



 26

підтримка лідерства у цінах, зміцнення конкурентних позицій, тощо. Відповідно 

до кожної мети розробляється і цінова політика,  обираються оптимальні засоби 

для їх досягнення. 

З метою забезпечення ефективності цінових рішень в умовах маркетингової 

орієнтації формування цінової політики на підприємствах повинно базуватися на 

наступних принципах:  

- науковість обґрунтування цін; 

- систематичний аналіз кон’юнктури ринку та інших факторів;  

- цільова спрямованість; 

- неперервність процесу ціноутворення;  

- єдність ціноутворення й контролю з боку держави. 

Види цінової політики: 

- преміальна цінова політика; 

- заохочувальна цінова політика; 

- політика виснажуючих та проникаючих цін; 

- політика цін при вертикальному та горизонтальному поділі ринку; 

- політика цін при стратегії товарної концентрації. 

Кожен з видів цінової політики має свої особливості та умови розробки й 

використання.  

Рішення продавця з цін торкаються різних аспектів та факторів 

ціноутворення. (табл.4.1). 

Таблиця 4.1- Складові рішення цінової політики. 

Політика 
рівня         цін 

Політика 
впровадження   цін 

Політика 
диференціації цін 

Визначення рівня цін 
для програми збуту в 
цілому або для асорти- 
ментної товарної позиції 

окремо 

Визначення стартових 
цін для товарів, які 

вперше впроваджуються 
на ринок, де є власна 

частка 

Встановлення цін на 
один товар для різних 
ринків та споживчих 

сегментів 

 

Формування цінової політики у торговельних підприємствах полягає в 

обґрунтуванні системи диференційованих рівнів торговельної надбавки на 
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реалізовані товари та розробці заходів щодо забезпечення оперативного їх 

коригування залежно від зміни ситуації на споживчому ринку й умов 

господарювання.  

Торговельна діяльність має свою специфіку і відміни від виробничої, що 

необхідно враховувати під час розробки цінової політики. Особливістю 

формування ціни у торговельних підприємствах є визначення ціни шляхом 

додавання до ціни закупки торговельної надбавки, яка містить витрати 

підприємства та прибуток, який воно намагається отримати у разі реалізації цього 

товару. Таким чином, об’єктом цінової політики виступає не ціна товару, а її 

елемент – торговельна надбавка. Процес  формування цінової політики у 

торговельних підприємствах складається з декількох етапів. (рис.4.1) 

 

Рисунок 4.1 -   Етапи формування цінової політики у торговельних підприємствах. 

Етапи формування цінової політики  

Визначення цілей 

Оцінка рівня торговельної надбавки, що склався 

Диференціація цілей цінової політики у межах товарних 
груп з урахуванням можливостей ринку й рівня поточних 

витрат підприємства 

Вибір моделі розрахунку рівня торговельної надбавки 

Формування конкретного рівня торговельної надбавки 

Формування механізму коригування цін 

Оцінка споживчого ринку 
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Основу роботи з формування ціни у торговельних підприємствах складає 

вибір моделі і визначення конкретного рівня торговельної надбавки, який 

визначається цільовим орієнтиром підприємства (табл.4.2) 

Таблиця 4.2- Методи розрахунку рівнів торговельної надбавки 

Орієнтир Модель торговельної надбавки Умовні позначення 

Покупці 

 

З

ЗР

Ц

ЦЦ
ТН

100)( ×−
=  

рЦ – рівень ціни товару, який є 

сприятливим  для визначеної 
групи споживачів, 

зЦ - ціна закупівлі одиниці 
товару. 

Поточні 
витрати 

  
     

,
)100(

10000)(
2

пдз СЦ

ПВ
ТН

−×
×+=  

100
ПУВ

П
×=  

 В – сума витрат, 
 П – сума прибутку,  

ПУ  - рівень прибутку до витрат 
обігу, 

ЗЦ  - ціна закупівлі одиниці 
товару, 

пС  – ставка податкових 
відрахувань.                 

Прибуток 

 

)100(

100)(
3

пз СЦ

ВЦП
ТН

−×
×−=  

 

ЦП – цільовий прибуток 

 

 

Практичні завдання 

 

Завдання 1 

Проаналізуйте наведені визначення поняття цінова політика, оберіть 

найбільш повне й точне. 

Цінова політика фірми полягає у встановленні на товари та послуги цін 

залежно від кон’юнктури ринку, що склалася; і яка   забезпечує намічений обсяг 

прибутку та вирішення інших стратегічних й оперативних задач. 

Цінова політика  являє собою систему рішень підприємств, пов’язаних з 

визначенням рівня цін. 
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Цінова політика – цілі, задачі, основні напрямки в галузі ціноутворення, 

які  спеціально сформульовані керівництвом організації. 

Сутність політики цін підприємства полягає у побудові й підтримці 

оптимального рівня й структури ціни, у змінені їх за товарами та ринками з метою 

досягнення максимально можливого успіху у тій чи іншій ринковій ситуації. 

Цінова політика – це діяльність підприємства, що спрямована на 

досягнення його головної мети за допомогою цін. 

Цінова політика – загальні принципи, яких дотримується фірма при 

встановлені цін на свої товари та послуги. 

 

Завдання 2 

Заповніть таблицю. 

Таблиця - Особливості ціноутворення на різних типах ринку 

 Тип ринку 
Вільна 

конкуренція 
Монополістична 

конкуренція 
Олігополія Монополія 

Характер 
ціноутворення 

    

Особливість 
продукту 

    

Кількість 
підприємств 

    

Контроль 
ринкової ціни 

    

Нецінова 
конкуренція 

    

Умови входу й 
виходу на 
ринок 

    

 

Завдання 3 

У процесі формування цінової політики необхідно враховувати особливості 

і умови діяльності конкретного підприємства. За наведеними у таблиці 

параметрами визначити особливості цінової політики торговельних й 

промислових підприємств.  
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Таблиця - Особливості формування цінової політики торговельних та 

промислових підприємств. 

Критерій цінової 
політики 

Цінова політика 
торговельних 
підприємств 

Цінова політика 
промислових 
підприємств 

Ступінь самостійності 
при формуванні ціни 

  

Предмет цінової 
політики 

  

Характер цінової 
політики з урахуванням 
асортименту товару 

  

Орієнтація на витрати   
Основа формування ціни   

Особливості 
обслуговування покупців 

  

Ступінь гнучкості 
цінової політики 

  

Особливості цінових 
стратегій 

  

 

Завдання 4 

Торговельному підприємству пропонується  партія дитячого взуття за 

ціною 22 грн. За умовами поставки при закупівлі партії у 1000 од. надається 

знижка 3%, партії 5000 од. – 5%, партії 10000 од. – 7%.  Під час маркетингових 

досліджень визначено прогноз попиту, обсяг якого складатиме 7500 од., 

прийнятна для споживачів ціна на цей вид продукції  - 25 грн. При більшій ціні 

попит знижується.  На основі наведеної інформації визначити рівень торговельної 

надбавки для кожної партії, роздрібну ціну реалізації, оптимальну партію закупки. 

Розрахунки оформити у вигляді таблиці. 

 

Завдання 5 

Торговельне підприємство придбало партію апельсинів за ціною 3,25 грн/кг. 

Витрати на реалізацію 1 кг складають 0,37 грн, рівень прибутку до витрат складає 
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12%. Визначити рівень торговельної надбавки, виходячи з орієнтації цінової 

політики підприємства на поточні витрати. 

Завдання 6 

Визначте рівень торговельної надбавки на парфумерні набори, закупівельна 

ціна  яких  складає  35 грн. Витрати  на реалізацію  одиниці продукції складають  

5 грн, а середній по підприємству цільовий рівень рентабельності витрат обігу 

складає 18%. Розрахуйте роздрібну ціну парфумерних наборів. 

З теоретичного матеріалу відомо, що одним з етапів формування цінової 

політики на підприємстві є формування цілей цінової політики, які повинні 

відповідати загальним цілям діяльності підприємства. Залежно від обраної мети 

приймаються рішення по цінам.  

 

Завдання 7 

У таблиці надані можливі рішення по цінам. Визначте цілі, які будуть 

відповідати кожному з цінових рішень. 

 
Таблиця - Управлінські рішення по цінам в залежності від мети діяльності 
підприємства 
 

Цілі діяльності підприємства Управлінські рішення по цінам 
 Встановлення ціни нижче, ніж у 

конкурентів 
 Рівень цін трохи вище, ніж у конкурентів 
 Рівень цін значно вище, ніж у 

конкурентів 
 Встановлення ціни на рівні цін 

конкурентів 
 Встановлення ціни нижче, ніж ціни 

конкурентів 
 

Завдання 8 

Знайдіть відповідне   визначення  для кожного виду цінової політики. 

Види цінової політики: 

a) преміальна цінова політика; 



 32

б) заохочувальна цінова політика; 

в) політика виснажуючих цін; 

г) політика проникаючих цін; 

д) політика цін при вертикальному та горизонтальному поділі ринку; 

е) політика цін при стратегії товарної концентрації. 

Визначення: 

а) Встановлюються відносно невисокі ціни, які формують за рахунок якості 

товару імідж низької ціни. Активна з точки зору ціни позиція на ринку справляє 

значний рекламний вплив на споживачів. 

б) Цінова політика, що передбачає виділення споживчого сегменту, специфіка 

якого визначається низькими цінами або унікальною пропозицією. Підприємство 

контролює рівень витрат за рахунок концентрації власних зусиль на декількох 

ключових товарах, які призначені для специфічних споживачів, шляхом 

створення особливої репутації при обслуговуванні ринку, який може бути не 

повністю задоволений конкурентами. 

в) Цінова політика, що дозволяє за рахунок відносно низької початкової ціни на 

товар-новинку при значному їх фізичному обсязі та низьких одиничних витратах 

дозволє швидко завоювати масовий ринок. 

г) Продавець-монополіст встановлює на етапі виведення товару-новинки відносно 

високу ціну при обмеженному обсязі виробництва цього товару. Після освоєння 

та насичення ринку або розвитку конкуренції встановлена спочатку ціна 

знижується. 

д) Цінова політика, що передбачає диференціацію цін, тобто за однаковий товар 

(послугу) у межах визначеного інтервалу часу запитуються у різних груп 

споживачів ціни, які відрізняються за  рівнями. 

е) При формуванні цін встановлюються відносно високі збутові ціни, які і 

характеризують ті чи інші товарні якості, які перевищують середній ринковий 

рівень цих якостей, а також більш приваблюючі відносно до аналогів зовнішній 

вигляд товару. 
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    Запитання для самоконтролю 

1. Яка роль цінової політики для підприємств у сучасних умовах? 

2. Які принципи формування цінової політики дозволяють підприємствам 

здійснювати ефективну цінову політику в ринкових умовах? 

3. Яким чином визначаються цілі цінової політики? 

4. У чому полягає складність розробки цінової політики на ринку вільної 

конкуренції, ринку монополістичної конкуренції, монопольному та 

олігопольному ринках? 

5. Розкрийте процес формування цінової політики у торговельних 

підприємствах? 

6. Які особливості діяльності торговельних підприємств необхідно враховувати 

при розробці цінової політики? 

7. У  чому полягає преміальна та заохочувальна цінова політика, чим вони 

відрізняються? 

8. Що являє собою  політика виснажуючи цін, та політика проникаючих цін , які 

умови їх використання?  

9. Яке значення має політика цін при вертикальному та горизонтальному поділі 

ринку?  

10.  У чому полягає сутність політики цін при стратегії товарної концентрації? 
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Тема 5 

Ціна як інструмент  маркетингової політики 
 

Мета заняття: ознайомитися з ціновим аналізом та його напрямками, розглянути 

фактори, що впливають на процес ціноутворення; закріпити 

теоретичні знання з визначення цінової еластичності та набути 

практичних навичок її використання при прийнятті цінових рішень 

Ключові поняття: ціновий аналіз, зовнішні фактори ціноутворення, внутрішні 

фактори ціноутворення, фактори цінової чутливості, психологічне 

сприйняття ціни споживачами, загальні витрати, постійні витрати, 

змінні витрати,  цінова еластичність, види цінової еластичності. 

Теоретичні питання    

1. Ціновий аналіз. 

2. Фактори ціноутворення. 

3. Психологічне сприйняття ціни споживачами. 

4. Корисність товару як фактор формування ціни. 

5. Співвідношення вартості та витрат. 

6. Цінова еластичність. 

7. Координація ціноутворення та товарної політики підприємства. 

8. Взаємозв’язок ціни та стимулюючої політики. 

9. Ціноутворення та організація продажу. 

 

Рекомендована література:[8; 9; 10; 11; 12; 21; 25; 26; 28; 30; 31; 34 ] 

 

                     Відправною точкою формування маркетингової цінової політики є 

проведення  цінового аналізу. Ціновий аналіз дозволяє знайти відповіді на 

питання, як встановити ціну на товари та як змінювати її залежно від ситуації на 

ринку, щоб оволодіти визначеною його часткою, отримати запланований 

прибуток,  відреагувати на дії конкурентів, покращити свій стан на ринку і більш 
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повно задовольнити споживачів. Ціновий аналіз проводиться за напрямками, 

наведеними на рис. 5.1. 

 

Рисунок 5.1 – Основні напрямки цінового аналізу 

 

На прийняття рішень в процесі ціноутворення впливає ціла низка 

факторів. Залежно від відношення  факторів до конкретного підприємства їх 

поділяють на зовнішні та внутрішні. Найважливіші зовнішні та внутрішні 

фактори наведено на рис.5.2. 

Напрямки цінового 
аналізу 

Аналіз діяльності 
підприємства 

Наскільки встановлені ціни 
відображають витрати 
підприємства? 
Наскільки встановлені ціни 
відповідають якості товару? 
Чи відповідають ціни 
підприємства конкурентному 
ринку що стався? 
Яка мета ціноутворення ? 
Чи ефективна цінова політика, 
що використовує 
підприємство? 

Аналіз дій конкурентів 
 
Який склався тип ринку в 
залежності від стану 
конкуренції? 
Чи має місце цінова 
конкуренція? 
Чи відповідають ціни товарів-
конкурентів очікуванням 
споживачів? 
Яка можлива реакція 
конкурентів на зміну цін 
підприємством? 

Аналіз стану ринку 
 

Яка склалася кон’юнктура 
ринку? 
Як коригувати ціни залежно від 
зміни ринкової ситуації? 
Який потенціал ринку? 
Які фактори впливають на 
коливання ринкової ситуації? 
Чи відповідають ціни даного 
ринку іншим ринкам, 
субринкам? 
Яка еластичність попиту від 
ціни? 

Аналіз споживачів 
 
Яка ймовірна реакція 
споживачів на зміну ціни? 
Які фактори цінової чутливості 
найбільш впливають на прий-
няття рішення споживачами? 
Чи відомі потенційним 
покупцям ціни товарів 
підприємства? 
Як відносяться споживачів до 
встановленого рівня цін на 
товари підприємства? 
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Рисунок 5.2 - Фактори, що впливають на прийняття цінових рішень 

 

Велику увагу маркетологи повинні приділяти вивченню психологічних 

аспектів сприйняття ціни споживачами. Дослідження цього фактору спрямовано 

на  вивчені зв’язку раціональної оцінки споживачами на рівні здравого глузду й 

співвідношення ціни реалізації і якості товару.  

Все більше уваги приділяється можливостям використання  методу 

ціноутворення  з орієнтацією на цінність товару. Найскладнішим питанням є 

визначення цінності й корисності товару. 

Як економічна категорія  цінність визначається як загальна економія або 

задоволення, які отримують споживачі в результаті утилізації тих благ, які вони 

придбали, тобто та вигода, яку це благо йому приносить. З точки зору маркетингу 

та ціноутворення ця категорія трактується як економічна цінність блага для 

покупців або цінність, яка виявляється при обміні, тобто та оцінка бажаності 

блага, яка – у грошовому вираженні – перевищує ціну цього блага. 

Загальна економічна цінність товару – це ціна кращого з доступних 

покупцям альтернативних товарів (ціна байдужості) плюс цінність для нього тих 

властивостей даного товару, які відрізняють його від цієї кращої альтернативи. 

 
 

Цінові 

рішення 

підприємства 

Внутрішні 
фактори 

 
Цілі підприємства 
Розмір витрат 
Комплекс 
маркетингу 
Стан підприємства 
Організація роботи 
з ціноутворення 
Кваліфікація 
персоналу 
Імідж підприємства 
Принципи 
ціноутворення 
 

Зовнішні фактори 
 
 
 

Державне 
регулювання цін 
Конкурентна 
ситуація 
Стан грошової сфери 
Ринкове середовище 
Економічна ситуація 
Учасники каналів 
товароруху 
Споживачі 
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       Важливим для формування вартості продукції величинами є розмір витрат та 

їх структура (співвідношення постійних та змінних витрат). В практиці 

ціноутворення зустрічається три варіанти співвідношення вартості й витрат: 

1) ціна повністю покриває витирати; 

2) при розрахунку ціни враховані лише змінні або змінні і частка постійних; 

3) ціна менш змінних витрат.  

Ціни перетерплюють будь-які зміни на ринку під впливом багатьох 

факторів. Будь-якому суб’єкту ринку важливо знати ступень чутливості попиту до 

зміни цін, що вимірюється за допомогою показника цінової еластичності. 

Цінова еластичність попиту визначає чутливість покупців до зміни цін з 

точки зору товарів, які вони купують. Ступінь цінової еластичності вимірюється 

за допомогою коефіцієнта еластичності: 

Еп  = )(:)(
12

12

12

12

PP

PP

QQ

QQ

+
−

+
−

, або 
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%

∆
∆

Q

P
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де 1Q  – розмір попиту зі старих цін; 

2Q   − розмір попиту зі нових цін; 

1P − стара ціна; 

2P – нова ціна;  

%∆P – відсоткова зміна ціни; 

%∆Q – відсоткова зміна попиту. 

При прийнятті рішення щодо зміни ціни треба враховувати взаємозв’язок 

характеру попиту, ціни та товарообігу. 

Формування цінової політики  повинно проходити у ракурсі загальної 

маркетингової політики підприємства, яка  передбачає комплексний підхід до 

формування всіх елементів комплексу маркетингу.   

Перш за все координується  цінова і товарна політики підприємства. 

Товарна політика  виступає як активний інструмент маркетингу і як засіб 
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формування того середовища,  в якому будуть діяти ціни. Суттєве значення при 

формуванні цінової політики має ефект заміщення товарів або доповнення при 

умові випуску широкого асортименту товарів. Таким чином, цінові рішення 

повинні прийматися  з урахуванням наслідків для усіх своїх товарів, на продажі 

яких ці рішення можуть вплинути. Виникає задача встановлення цін не 

ізольовано, а для цілої лінійки товарів. 

Лінійка товарів – група товарів, тісно пов’язані між собою у процесі 

споживання, розподілу, по рівням цін або за рахунок задоволення потреб одних і 

тих же груп покупців. 

Параметричний ряд товарів – група товарів однакового функціонального 

призначення, які розрізняються рівнями основних споживчих параметрів. 

Для розрахунку економічних наслідків зміни ціни з урахуванням фактора 

перемикання попиту з одного замінюючого товару на інший необхідно визначити 

уточнюючий розмір абсолютного виграшу для того товару, ціну якого аналізуємо. 

Таким же чином проводять обчислення при аналізі й обґрунтовані цінових рішень 

по відношенню до замінюючих товарів.  

Розрахунок виграшу для лінійки замінюючих товарів: 

( )subsubоа CMSСМСМ ×∆−=  

Розрахунок виграшу для лінейки доповнюючих товарів: 

( )ccoa CMSCMCM ×∆+= , 

де аCМ  – уточнений питомий абсолютний виграш,  

subS∆ , cS∆ – зміна обсягу продажу відповідно замінюючих та доповнюючих 

товарів,  

subCM , cCM – питомий виграш відповідно замінюючих та доповнюючих 

товарів. 

При розрахунках необхідно мати на увазі, що зміна ціна товару може 

викликати зміну попиту замінюючих або доповнюючих товарів не одразу, а через 

деякий час. 
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У практиці ціноутворення зниження ціни на один товар з лінійки 

проводиться не стільки для збільшення продажу цього товару скільки для 

залучення покупців до інших товарів лінійки. 

Збитковий лідер продажу – товар, ціна на який навмисно занижена. 

Умови, що дозволяють обрати товар як збитковий лідер продажу: 

а) товар повинен відноситись до категорії тих товарів, ціни яких добре 

відомі більшості покупців; 

б) товар повинен відноситись до категорії тих товарів, які споживаються 

найбільш чутливими до ціни споживачами. 

Успішність використання такої методики ціноутворення забезпечується 

достатньо широким асортиментом товарів: чим більш лінійка товарів тим 

ефективніше використання такої методики ціноутворення. 

Розробка цінової політики повинна проходити у взаємозв’язку з 

комунікаційною політикою. Стимулювання продажу, яке здійснюється за 

допомогою реклами або торгових агентів може бути більш ефективним, якщо 

пов’язати його з політикою ціноутворення. Сама ціна може бути рекламою 

товару, якщо вона є показником його якості.  

Реклама справляє значний вплив на чутливість споживачів до цін, 

особливо якщо вона несе інформацію про ціни товарів, що сприяє підвищенню 

інформованості  споживачів.  

Якщо підприємство обирає в якості основи конкурентної переваги 

зниження витрат й отримує дійсні переваги, то доцільно за допомогою реклами 

підвищувати чутливість споживачів до рівня цін. Навпаки, якщо обирається 

конкурентна стратегія на основі диференціації продукції й переваг у якості 

необхідно за допомогою реклами переконати споживачів тому, що головне при 

прийнятті рішення про купівлю не ціна, а якість, цінність, корисність товару. 

Таким чином, реклама може вирішити завдання зниження чутливості покупців до 

цін, тобто знизити еластичність попиту  і навпаки. 

Так проведення рекламної компанії може принести найбільшу вигоду, 

якщо вона планує вийти на ринок з ціною нижче тієї, що склалася на ринку  або 
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вона вже веде продаж своїх товарів на цьому ринку і намагається знизити ціну. 

Така поведінка характерна для товарів повсякденного попиту з частими 

покупками. 

На практиці кращим методом стимулювання продажу товарів 

довгочасного використання є продаж через торгових агентів, без урахування яких 

важко встановити правильну ціну. Такі товари можуть бути продані за ціною, яка 

адекватна їх реальній економічній цінності за умов, що хтось зможе пояснити 

покупцю цю цінність. В цьому випадку не можна добитися підвищення обсягів 

продажу за рахунок зниження ціни. Активізація діяльності торгових агентів може 

принести суттєвий приріст попиту без зниження ціни.  

Таким чином, дії кваліфікованих торгових агентів за результатом можуть 

співпадати з ефектом реклами: вони знижують чутливість покупців до рівня цін і 

залучають нових покупців, попит яких є еластичним. 

Висновки: 

а) низька ціна на товар високою економічною цінністю не гарантує успіху 

продажу, якщо покупці не можуть зрозуміти його цінність та корисність; 

б) висока ціна на товар у порівнянні з цінами конкурентів не обов’язково 

призведе до падіння продажу,  особливо якщо торгові агенти зможуть пояснити та 

запевнити споживачів у відповідності ціни і підвищеної економічної цінності 

товару; 

в) проведення політики цінового прориву на ринок має сенс за умов, якщо 

покупці добре знайомі з товаром і знають його достойність. 

За допомогою ціноутворення також вирішується  питання, які пов’язані з 

фінансуванням діяльності з стимулювання продаж. Рішення ґрунтується на тому, 

чим більш виграш від продажу кожної додаткової одиниці визначеного товару, 

тим важливіше для підприємства стимулювання зростання його продаж. А 

вкладання великих грошей на стимулювання продажу в товари з маленьким 

розміром питомого абсолютного виграшу є недоцільним. Більшим буде ефект від 

стимулюючої діяльності продажу тих товарів, які за показником ціна/якість 

переважають товарів-конкурентів. Важливу роль в процесі прийняття рішення 



 41

щодо формування бюджету на стимулювання товару відіграють працівники з 

ціноутворення, які визначають економічну ефективність та доцільність розподілу 

загальної суми бюджету між окремими товарами. 

Засіб організації продажу товарів справляє значний вплив на те, за якою 

ціною може бути продано товар. Цей аспект проявляється у координації процесу 

ціноутворення й організації продажу товарів. При складнощах зі збутом товарів 

приймають рішення щодо зниження цін, але воно може бути невірним. 

 З організацією продажу товарів пов’язані складнощі управління цінами 

кінцевого продажу. Якщо продаж товарів здійснюється за допомогою торгових 

посередників, то виникає проблема з заниженням або завищенням ціни товару. 

Для боротьби з заниженням ціни можуть бути прийняти такі міри: 

а) за умови контролю власних поставок товару на ринок фірма може 

відмовитися від роботи з тими продавцями, які не дотримуються її цінової 

політики; 

б) якщо фірма не може повністю контролювати ринок, тоді 

використовуються економічні засоби боротьби ( навмисне завищення оптової 

ціни, що не дасть можливість продавцям занижувати її але за умов фінансової 

підтримки партнерів – безкоштовне навчання торгового та обслуговуючого 

персоналу, введення системи премій за обсяги продажу). 

Проблему становить і завищення цін на товари продавцями, особливо 

часто завищення цін зустрічається у роздрібній торгівлі, що призводе до падіння 

товарообігу та затоварювання, а це в свою чергу гальмує розвиток виробництва. 

Засоби боротьби із завищенням цін: 

а) навмисне загострення конкуренції між торговими фірмами; 

б) побудова іміджу торговельної марки; 

в) нанесення на упаковку товару інформації про рівні цін, що 

рекомендуються; 

г) проведення рекламної компанії з вказівкою цін кінцевого продажу, що 

рекомендує підприємство, це буде сприяти підвищенню інформованості 

споживачів. 
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Практичні завдання 

Завдання 1 

Відобразити  графічно вплив наступних факторів на криву попиту: 

а) спостерігається збільшення роздрібної ціни товару у другому кварталі 

порівняно з першим; 

б)  ціна на доповнюючий товар знизилась; 

в)  прибутки населення збільшилися; 

г)  зросли ціни на товари-конкуренти; 

д)  темпи  інфляції знизилися; 

е) внаслідок знижок ціна на товар знизилася на 12%. 

 

Завдання 2 

Заповнить таблицю. 

Таблиця - Реакція покупців на зміну цін в залежності від цінової еластичності 

попиту 

Розмір коефіці-        
єнту еластич-
ності 

Характер 
попиту 

Поведінка покупців 
 
ціна знижується ціна зростає 

Ер = 0 
 
 

 

0 < Ер < 1 
   

Ер = 1 
 
 

  

1 < Ер< ∞ 
 
 

  

 

Завдання 3 
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Розрахуйте цінову еластичність попиту на пральні машини, якщо після 

зниження ціни з 1450 грн. до 1299 грн. попит збільшився на 7%. З ціною 1450 грн 

за місяць було продано 32 одиниці товару. Який психологічний фактор було 

використано підприємством? Чи є таке зниження цін доцільним? Які рекомендації 

відносно цінової політики можна дати керівництву підприємства? 

Завдання 4 

У магазин “Побутова техніка” поступила партія електрочайників. Для 

стимулювання  збуту  керівництво  підприємства  приймає  рішення  знизити  ціну 

з 150 грн на 15%. Відомо, що еластичність попиту складає 1,25. Обсяг продажу 

чайників за ціною 150 грн склав у середньому 46 одиниць на місяць. Розрахуйте 

як зміниться попит на електрочайники після зниження ціни? 

Завдання 5 

Виходячи з того, що цінова еластичність попиту на мобільні телефони 

складає 2,37 запропонуйте цінове рішення, за допомогою якого їх товарообіг 

зросте на 10%, якщо у базовому періоді ціна мобільного телефону складала 534 

грн, а обсяг товарообігу – 32040 грн. 

Завдання 6 

Цінова еластичність попиту залежить від багатьох факторів. Серед групи 

наведених товарів та послуг визначте товари та послуги еластичність попиту на 

які за абсолютним значенням знаходиться у межах: 

а) до 0,5; 

б) від 0,5 до 1; 

в) перевищує 1. 

Відповідь обґрунтуйте. 

    Товари та послуги: автозапчастини, квитки на проїзд у міському 

транспорті, яловичина, медичне обслуговування, ремонт взуття, сіль, ювелірні 

вироби, дитячий одяг, теле- та радіоапаратура, молоко й молокопродукти,  

електроенергія, м'ясо й м'ясопродукти, послуги спортивного клубу, бензин, 

комунальні послуги, комп'ютери, принтери, канцелярські товари. 
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Завдання 7 

Фірма виготовляє побутові обігрівачі і має наступні місячні показники 

діяльності: 

Обсяг продажу, шт.                                                   200 

Відпускна ціна, грн                                                   300 

Менеджери фірми незадоволені обсягом продажу і розглядають 

доцільність зниження ціни на 10% з метою активізації обсягу продажу. 

Передбачається, що зростання обсягів продажу зажадає придбання додаткового 

устаткування на суму 20 000 грн. Визначити необхідну зміну обсягів продажу, що 

компенсує одночасне зниження ціни на 10% і придбання додаткового  

устаткування на  суму  20 000 грн. Чи зможе підприємство досягти необхідного 

рівня продажу, якщо коефіціент цінової еластичності попиту на обігрівачі  

дорівнює 1,8? 

 

Завдання 8 

Підприємство випускає і реалізує 500 холодильників за ціною 1400 грн. Для 

зберігання позицій на ринку йому необхідно знизити ціну на 125 грн. Коефіцієнт 

еластичності складає 1,85, собівартість одиниці – 895 грн. Співвідношення між 

постійними й змінними витратами – 25:75. Визначити кількість холодильників і 

який коефіцієнт еластичності попиту за ціною повинен бути, щоб підприємство 

отримало прибуток на тому ж самому рівні, що і до зниження ціни. Як вплине  

зниження цін на товарообіг  та прибуток підприємства? 

Завдання 9 

 Супермаркет електроніки реалізує 150 од. комп’ютерів нової моделі за 

ціною 3200 грн (ПДВ – 20%). Рівень витрат обігу складає 15%, співвідношення 

між витратами – 45:55, рівень торговельної надбавки – 35%. Для пожвавлення 

попиту керівництво намагається прийняти рішення про 3%-ве зниження ціни. За 
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результатами маркетингового дослідження коефіцієнт еластичності попиту на 

комп’ютери дорівнює 0,75. Розглянути наслідки зміни роздрібних цін на 

результати діяльності підприємства, зробити висновки.  

 Запитання для самоконтролю 

1. За якими напрямками проводиться ціновий аналіз? 

2. Охарактеризуйте внутрішні фактори, які  необхідно враховувати під час 

формування ціни? 

3. Які зовнішні фактори справляють вплив на процес ціноутворення? 

4. За яких умов використовуються різні варіанти співвідношення витрат й ціни? 

5. Чому варіант, коли ціна менш змінних витрат є найбільш небезпечним? 

6. В яких аспектах проявляється психологічне сприяття ціни споживачами? 

7. Яким чином визначається загальна економічна цінність товару? 

8. Охарактеризуйте процес визначення економічної цінності товару. 

9. Розкрийте сутність поняття  цінова еластичність. 

10. Яким чином визначається ступінь цінової еластичності попиту? 

11. Охарактеризуйте поведінку споживачів з різними рівнями цінової 

еластичності. 

12. Як проявляється взаємозв’язок характеру попиту, ціни та товарообігу?  
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Тема 6 

Маркетингові дослідження цін в процесі реалізації  
цінової політики 

 

Мета заняття: ознайомитися з факторами цінової чутливості споживачів, 

методами їх дослідження, закріпити теоретичні знання, придбати 

навички з розробки інструментарію дослідження цінової 

чутливості споживачів. 

Ключові поняття:  статистика цін, фактори цінової чутливості, панельні дані, 

агреговані дані, експериментатори, експерименти у магазинах, 

експерименти  у лабораторіях, аналіз даних, що імітуються, 

декомбінаційний аналіз. 

Теоретичні питання    

1. Маркетингові дослідження цін. 

2. Фактори цінової чутливості споживачів. 

3. Принципи та методи кількісної оцінки факторів цінової чутливості споживачів. 

4. Методи дослідження цін, що засновані на аналізі фактичних даних про 

покупку. 

5. Методи, що засновані на аналізі фактичних даних про покупку в умовах 

експерименту, що контролюється. 

6. Вивчення уподобань й намірів споживачів в процесі опитування. 

7. Дослідження уподобань й намірів покупців в умовах купівлі, яка 

контролюється. 

 

Рекомендована література:[9; 10; 12; 15; 19; 31; 32 ] 

 

 

   Для прийняття цінових рішень необхідно мати достатньо інформації, яка 

збирається в процесі її маркетингових досліджень, основними напрямками яких є: 
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1) вивчення цін, що фактично склалися на ринку та їх динаміки; 

2) дослідження цінової політики конкурентів; 

3) вивчення змін у державному регулюванні цін; 

4) дослідження цінової чутливості споживачів. 

Перші два види досліджень є функціональним завданням статистики цін у 

маркетингу. Основними напрямками статистичного дослідження цін в маркетингу 

є: оцінка рівня цін на товари, які реалізує підприємство, аналіз структури цін, 

дослідження цін конкурентів, аналіз цінової еластичності попиту, тенденцій зміни 

цін, прогнозування рівноважної ціни. Третій напрямок реалізується за допомогою 

збору інформації щодо державного регулювання цін, вивчення нормативних й 

законодавчих актів, своєчасне слідкування за їх коригуванням. Найбільш 

складним напрямком маркетингових досліджень цін є вивчення цінової 

чутливості споживачів. Об’єктом дослідження в даному випадку є фактори 

цінової чутливості споживачів: 

- ефект уявлень наявності замінюючих товарів; 

- ефект унікальності товарів; 

- ефект витрат на  перемикання; 

- ефект оцінки якості через ціну; 

- ефект значущості кінцевого результату; 

- ефект “справедливості” ціни; 

- ефект побудови запасів; 

- ефект розподілення витрат на купівлю товарів; 

- ефект дорожнечі товарів; 

- ефект важкості порівнянь.  

Основу класифікації  методів (табл.6.1) кількісної оцінки цінової 

чутливості споживачів складають дві ознаки: 

1) тип змінних, що досліджується; 

2) ступінь впливу маркетолога у процес купівлі товарів.  

Особливістю при використані методів, що засновані на діях покупців у 

середовищі, що  не контролюється, є те, що маркетолог виступає лише 
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спостерігачем, він збирає данні про реальні обсяги покупок споживачів, або 

вивчає що і в якому обсязі він збирається купувати. 

Таблиця:6.1 - Методи дослідження оцінки цінової чутливості споживачів 

 

Тип параметрів, 
що оцінюються 

Умови проведення дослідження  
Без контролю з боку 
експериментаторів 

З контролем з боку 
експериментаторів 

Фактичні 
покупки 

1. Дослідження агрегованих 
даних про продаж. 

2. Вивчення панельних даних. 
3. Аналіз даних, отриманих 

під час дослідженя 
магазинів.   

1. Експерименти у 
магазинах. 

2. Експериментальні купівлі 
в умовах лабораторій. 

 

Уподобання та 
наміри 

1. Пряме опитування 
покупців. 

2. Дослідження готовності до 
здійснення купівлі. 

3. Параметричне 
позиціонування 

1. Аналіз купівлі, що 
імітується. 

2. Декомбінаційний аналіз. 

 

В процесі експериментальних досліджень поведінки споживачів в умовах, 

що контролюються, маркетолог маніпулює покупцями, змінюючи обставини 

процесу купівлі, з метою більш точної оцінки впливу тих чи інших факторів. 

І. Сутність методів, що засновані на аналізі фактичних даних про покупку, які 

проводяться без контролю з боку експериментаторів полягає в тому, що при 

наявності інформації про продаж товарів у минулому, маркетологи можуть на 

основі цих даних робити прогнози на майбутнє, однак при цьому необхідно 

враховувати зміни у ситуацій, що могли статися: 

- кількість фірм та марок, що конкурують; 

- масштаби та дата останньої зміни цін конкурентами; 

- масштаби та ефективність реклами; 

- зміни макроекономічної ситуації у країні. 

Типи аналітичних процедур,  які маркетологи використовують при оцінці 

чутливості споживачів до цін. 
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1. Дослідження агрегованих даних про продаж – обробка й аналіз інформації 

про динаміку продажу товарів визначеної торгової марки, отриманої з власних 

джерел інформації, звітності або з інформації, що формується спеціальними 

службами з вивчення ринку. Цей метод може використовуватися лише як 

додатковий тому, що має низку недоліків ( періодичність збору інформації, 

наявність багатоканальних систем збуту, агрегованість даних). 

2. Вивчення панельних даних – аналіз інформації про динаміку купівль групи 

споживачів, що була відібрана спеціальним методом. Переваги – дає можливість 

проводити аналіз ринку більш оперативно; з’являється можливість впливу 

фактичних цін на купівлі в різних магазинах, регіонах; з’являється можливість 

співставлення  реакції покупців на різницю у співвідношенні „ціна корисність” за 

товарами різних марок; можливість проводити аналіз інформації про покупки та 

чутливості покупців до цін разом з демографічними та іншими характеристиками 

сукупності покупців. Але необхідно враховувати репрезентативність вибірки. 

3. Аналіз даних, що отримані під час дослідження магазинів – збір інформації 

в спеціально підібраних підприємствах торгівлі. Недолік – не можна гарантувати 

демографічну й економічну репрезентативність  тій сукупності покупців, які 

відвідують магазини, що досліджуються. 

ІІ. Методи, що засновані на аналізі даних про покупки в умовах експерименту, що 

контролюється. 

1. Експерименти у магазинах – збір інформації у реальному торговельному 

підприємстві в умовах управління умовами їх купівель, які покупець не помічає. 

В якості вихідної картини використовують фактичні дані про продаж товарів при 

цінах, що склалися раніше. Потім експериментатор змінює ціни товару, що 

досліджується, і вивчає дані про зміну продажу. Для підтвердження даних 

експерименти проводять у декількох магазинах. Недолік – висока вартість 

досліджень. 

2. Експерименти в умовах лабораторій – моделювання ситуацій купівлі у 

спеціально сформованих умовах. Головне завдання – максимальне відтворення 

реалій магазинних купівель у разі скорочення витрат й запобігання попадання 
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інформації до конкурентів. Увага приділяється підбору учасників експерименту. 

Репрезентативна вибірка формується на підставі попереднього опитування. 

Недоліки – висока вартість та можливість отримання неточної інформації як 

результат перекручення поведінки покупців з-за  навмисно розробленої ситуації. 

ІІІ. Вивчення уподобань й намірів покупців в умовах опитування, що не 

контролюється проводиться такими методами які описано нижче. 

1. Безпосереднє анкетування – метод, що засновано на прямій постановці перед 

покупцями питань про їх відношення до рівня ціни і торгової марки. 

Використовується для перехресної перевірки результатів, що отримані іншими 

методами. Необхідно враховувати типи покупців, що приймають участь у такому 

досліджені, правдивість та щирість їх відповідей. Такий метод дослідження 

рекомендується проводити за допомогою шкал цін. 

2. Визначення готовності до купівлі -  модифікований варіант безпосереднього 

анкетування, який дозволяє отримати більш точні результати. Покупцям  

задається питання „купили б ви товар за наступною ціною?”, тобто товар 

надається вже з чітко визначеною ціною. Аналізуючи відповіді створюється крива 

імовірності купівель, яка є  графіком, що показує яка частка генеральної 

сукупності покупців згодиться придбати товар за тією чи іншою ціною. 

3. Параметричне позиціювання – метод, що засновано на включення ціни в 

опис товару як одного з його параметрів (атрибутів). Споживачам пропонується 

оцінити важливість кожного атрибуту, тобто ступінь його впливу на прийняття 

рішення про купівлю даного товару. Такий метод дослідження ціночутливості 

споживачів є ефективним при використанні його у сполучені з іншими, щоб 

забезпечити переперевірку їх результатів. 

ІV. Завдання досліджень в умовах експерименту полягає у задаванні питань  

таким чином, щоб вони сприяли розвитку у респондентів логічного процесу 

міркування, який відповідає тому, що виникає при прийнятті рішення щодо 

купівлі. Для дослідження уподобань й намірів покупців в умовах купівлі, що 

контролюється,  здійснюється за допомогою наступних методів. 
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1. Аналіз даних, що імітуються – метод, що засновано на максимально повній 

імітації умов купівлі товарів, але без можливості здійснити таку купівлю реально. 

Учасникам експерименту пропонуються фотографії, описання товарів, зразки та 

макети товарів з позначенням ціни, вони роблять свій вибір. Такий метод дає 

змогу дослідити ціночутливість споживачів до товарів, що ще не виробляються, 

знаходяться на етапі розробки. Аналіз даних, що імітуються дозволяє отримати 

достовірну інформацію оцінки цінової чутливості споживачів, що забезпечується 

можливістю робити ними вибір між товарами одного цільового призначення, але 

різних марок і цін та тим, що респонденти не знають яка марка цікавить 

дослідників. 

2. Декомбінаційний аналіз – метод, що дозволяє оцінити чутливість споживачів 

до рівня цін або іншим властивостям товару шляхом декомбінації (розкладення) 

ціни на цінності, яким покупці надають перевагу. Питання сформульовані таким 

чином, щоб виявити не наміри а ті уподобання, що формують ці наміри. 

Респондентам пропонується зробити вибір між товарами, властивості яких 

детально описані, або зробити вибір між однаковими товарами, що розрізняються 

рівнями проявлення визначеної властивості. Потім визначається цінність, яку має 

параметр для респондентів та при прийнятті рішення щодо купівлі. Такий метод 

дає можливість виявити властивості, що мають найбільшу цінність для 

споживачів, що дасть змогу виробляти такий товар, який буде відповідати у 

максимальному ступені, і за який споживачі готові платити відповідно високу 

ціну. 

При використані цього методу необхідно враховувати, що дослідження 

проводиться в умовах, які відрізняються від тих, в яких відбуваються реальні 

покупки; спостерігається порушення логіки порівняння товарів; відмічається 

концентрація на визначених властивостях товару. 

 

 

Практичні завдання 
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Завдання 1 

Протягом року ціна цукру у магазині постійно змінювалася, що зумовлено 

змінами цін на ринку цукру. За наведеними у таблиці даними розрахувати базисні, 

ланцюгові, середньорічний темпи зростання ціни, темп зростання за весь період, 

абсолютний приріст ціни. Визначте прогнозне значення товарообігу відповідно до 

наведеної моделі, яка характеризує вплив ціни на товарообіг. При розрахунках 

використовувати середню ціну за останні три місяці. Зробити висновки. 

Таблиця - Дані для розрахунків 

Місяць Ціна грн. за кг Місяць Ціна грн. за кг 
Січень 2,28 Липень 3,25 
Лютий 2,25 Серпень 3,5 
Березень 2,35 Вересень 2,95 
Квітень 2,38 Жовтень 2,80 
Травень  2,53 Листопад 2,65 
Червень 2,90 Грудень  2,46 

 

У=65678-8,273Х 

 

Завдання 2 

Визначте фактори цінової чутливості споживачів відповідно до 

наведеного механізму їх дії. Заповніть таблицю. Наведіть приклади прояви тих чи 

інших факторів цінової чутливості споживачів. 

Таблиця - Фактори цінової чутливості споживачів та механізм їх дії. 

Фактори Механізм дії 
1 2 

 Чутливість покупців до рівня ціни тим більша, чим  вище 
витрати на придбання товару за абсолютним   значенням 
або у відсотках від загальної суми грошових коштів, які 
має покупець 

 Чим більш унікальний товар за своїми властивостями, 
тим менше покупці будуть чутливі до рівня  його ціни, 
коли будуть порівнювати його з альтернативними 
товарами 

 Чим покупець більш чутливий до загального розміру 
витрат на досягнення деякого кінцевого результату і чим 
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більшу частку в ній складає будь-який проміжний товар, 
який йому треба придбати  для досягнення цього 
результату, тим він буде  більш чутливий до ціни такого 
проміжного товару 

 Чим більшою мірою покупець сприймає ціну як показник 
рівня якості, тим менш він чутливий до її абсолютного 
рівня 

 

Продовження таблиці 
1 2 

 Покупець тим більше чутливий до ціни товару,  чим вона 
вища за відношенням до цін товарів, які  покупець сприяє 
як аналогом 

  Чим більш товар придатний до побудови запасів,  тим 
покупці більш чутливі до тимчасових відхилень його ціни 
від тих рівнів, які відповідають їх  довгостроковим 
очікуванням 

 Чим більш велику частку витрат на купівлю несуть треті 
особи, тим менша чутливість покупців до ціни 

 Чим більш суттєві витрати, які пов’язані з організацією 
користування специфічної марки (типу)   даного товару, 
тим менш покупці будуть чутливі  до ціни, коли будуть 
вирішувати, яку з альтернативних марок придбати 

  Покупці менш чутливі до рівня ціни дуже відомих  
товарів або товарів відомих фірм, якщо порівняння 
товарів за властивостями та цінами незручно 

 Покупець тим більше чутливий до ціни, чим більш  
суттєво її розмір виходить за межі діапазону, в  якому 
покупець вважає ціни “справедливими” або  
“обґрунтованими” 

 

Завдання 3 

Розглянути наведені ситуації, визначити який фактор цінової чутливості 

спрацював у кожному випадку. Відповідь обґрунтувати. 

Ситуація 1. Спочатку відома медична фірма пропонувала свій продукт - 

медичну мазь для зм'якшення поверхні губів - просто як білий вазелін (на частку 

цієї речовини в структурі мазі припадає 93,8%) із добавками камфори, ментолу і 

фенолу за ціною 10 грн. 

Після того, як фірма позиціювала свій продукт як мазь від герпесу на губах і 

підняла ціну на 1400% (без змін у формулі продукту і відповідно його 
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властивості, а головне - витратах на виробництво), вона змогла домогтися більш 

високої прибутковості й зростання обсягів продажу. 

Ситуація 2. Відома фірма-виробник кетчупу витратила великі кошти на 

наукові дослідження і змогла знайти секретну формулу нового складу томатної 

упас-приправи, завдяки якому кетчуп став щільніше, ніж у конкурентів. Новий 

кетчуп краще тримався на поверхні страв. 

Фірмі вдалося підвищити свою частку на ринку на 21%. При цьому цей 

результат був отриманий на фоні підвищення оптової ціни на 15% - саме таку 

преміальну націнку до ціни ця фірма встановила на новий кетчуп. 

Ситуація 3. У перші роки після масового виведення на ринок програвачів 

компакт-дисків могло створитися враження, що  виробники таких дисків, 

приречені - компакт-диски стануть єдиним варіантом аудіотехніки. 

Проте такий прогноз не збувся: до середини 90-х рр. стало ясно, що і 

програвачі вінілових дисків, і самі ці диски утрималися на ринку. 

Ситуація 4. Різке подорожання бензину в результаті енергетичної кризи в 

США у свій час не викликало негайного стрибка попиту на більш економічні 

автомобілі європейського і японського виробництва. Власники автомобілів були 

не задоволені, але сплачували куди більше за заправку. 

(Необхідно сказати, що через декілька років покупці стали купувати 

маленькі і економічні європейські і японські машини). 

Ситуація 5. Одна з фірм розробила на початку 90-х рр. дуже зручний і 

універсальний продукт для аналізу фінансового положення підприємств і стану 

фінансових ресурсів потенційних вітчизняних покупців. 

Проте, продажі не пішли, хоча в деяких покупців претензій до якості 

продукту не було. Тоді керівники зробили рішучий крок - істотно підвищили ціну, 

наблизивши її до цін імпортних комп'ютерних програм. Обсяг продажу негайно 

зріс. 

Ситуація 6. Вітчизняний автомобілебудівний завод для виробництва 

легкового автомобіля купує металевий лист і заготівлі у підприємств чорної 
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металургії Росії. Поки цей автомобіль був дефіцитним і за ним стояла черга, 

керівництво заводу було не занадто чутливо до рівня ціни на метал. 

Проте до середини 90-х рр. завод зіткнувся із затоваренням - покупці не 

хотіли купувати вітчизняні авто за настільки високими цінами, що завод був 

змушений призначити через породжений інфляцією ріст витрат на виробництво. 

З рештою, керівництво заводу було змушено зібрати своїх постачальників-

металургів на нараду й укласти з ними договір. За цим договором, зокрема, 

металурги зобов'язалися не підвищувати ціни частіше чим раз у квартал, і 

попереджувати про це завод. Завод, із свого боку, обіцяв не припускати 

неплатежів за поставлений йому метал і створити згодом фінансово-промислову 

групу, щоб допомогти металургам з одержанням інвестицій. 

 

Завдання 4 

Складіть анкету  для вивчення відношення споживачів до ціни конкретного 

товару, їх реакцію, наміри і поведінку у випадку  зміни ціни.  

 

Завдання 5 

Скласти криву ймовірності купівлі такого товару як чай, якщо відома 

інформація про готовність споживачів здійснити купівлю чаю при різних 

варіантах цін, що наведена у таблиці. 

Таблиця – Розподіл споживачів за ціновими уподобаннями 

Варіанти цін Частка споживачів,% 
Дешевий чай, за ціною до2 грн. за 100 гр  17 

Чай за середньою ціною – від 2 до 4,0 грн. за 100 гр 58 
Дорогий чай за ціною більш ніж 4,0 грн. за 100 гр 25 

 

Запитання для самоконтролю 

1. Яке значення має використання статистичних методів при проведені 

маркетингових досліджень цін? 
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2. Які методи досліджень використовують в процесі дослідження цінової 

чутливості споживачів? 

3. Від яких факторів залежить дія ефекту оцінки якості через ціну? 

4. За яких умов дія ефекту унікальності товару може призвести до зростання 

обсягів продажу? 

5. Яким чином продавці можуть знизити вплив ефекту „справедливості” ціни? 

6. Розкрийте механізм дії ефекту дорожнечі товару. Наведіть приклади. 

7. Охарактеризуйте методи досліджень фактичних даних про покупки, що 

здійснюються без контролю з боку експериментаторів. 

8. Які особливості характерні методам досліджень фактичних даних про покупки 

в умовах контролю з боку експериментаторів. 

9. В чому полягають особливості методів, що застосовують в умовах контролю з 

боку експериментаторів для вивчення намірів й уподобань споживачів? 

10. Охарактеризуйте методи досліджень намірів й уподобань споживачів, які 

проводяться без контролю з боку експериментаторів. 
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Тема 7 

Цінові стратегії підприємства 
 

Мета заняття: ознайомитися з факторами цінової чутливості споживачів, 

методами їх дослідження, закріпити теоретичні знання, придбати 

навички з розробки інструментарію дослідження цінової 

чутливості споживачів. 

Ключові поняття:  цінова стратегія, процес розробки цінової стратегії, типи 

цінової стратегії, види цінових стратегій, стратегія встановлення 

цін на нові товари, стратегія ціноутворення в межах товарної 

номенклатури, стратегія коригування цін. 

Теоретичні питання 

1. Етапи розробки цінової стратегії. 

2. Вибір типу цінової стратегії. 

3. Види цінових стратегій. 
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4. Ціноутворення на основі “Життєвого циклу товару”. 

 

  Рекомендована література:[9; 10; 11; 12; 13; 14; 27; 28; 29; 31; 34; 36 ] 

 

 

    Проводячи активне ціноутворення, підприємства велику увагу 

приділяють розробці цінової стратегії, що являє собою  набір методів за  

допомогою яких реалізуються принципи, яких підприємство додержується  у 

сфері встановлення цін на свій товар або послуги. Цінова стратегія у визначений 

термін часу є основою прийняття цінових рішень для кожного окремого ринку, 

сегменту ринку. Стратегічні цінові цілі та лінія цінової поведінки підприємства 

дозволить спрогнозувати та визначити можливий розмір прибутку й частку ринку, 

якою оволодіє підприємство; сформувати фінансові і часові резерви для 

маніпулювання маркетинговими важелями впливу на ринок.  

Упрактиці ціноутворення використовують наступні типи цінових стратегій:  

1) стратегія цінового прориву - встановлення цін на рівні більш низькому, ніж на 

погляд більшості споживачів, заслуговує товар с даною економічної цінністю, й 

отримання більшої маси прибутку за рахунок підвищення рівня продажу й 

захопленої частки ринку; 

2) нейтральна стратегія ціноутворення - встановлення цін, виходячи з того 

співвідношення “ціна /цінність”, яке відповідає більшості інших аналогічних 

товарів, які продаються на ринку; 

3) стратегія преміального ціноутворення - встановлення цін на рівні більш 

високому, ніж, на погляд більшості споживачів, повинен коштувати товар з даною 

економічною цінністю, й отримання зиску від високої прибутковості продажу у 

вузькому сегменті ринку.  

Як видно з рис. 7.1 для стратегії цінового прориву характерно сприйняття 

споживачами цін як низьких відносно до цінності товару, що дозволяє 

підприємствам у разі використанні цієї стратегії захоплювати більшу частку 

ринку і досягати значних обсягів продажу з низьким розміром прибутку  у ціні. 
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Рисунок 7.1 - Типи цінових стратегій і їх економічна характеристика 

При використанні стратегії преміального ціноутворення встановлюються 

високі рівні цін, при цьому співвідношення висока ціна/висока цінність є 

сприятливою для вузького кола споживачів, згодних здійснювати купівлі за такою 

високою ціною. При цьому підприємства отримують прибуток за рахунок 

преміальної набавки, встановленої виходячи з  більш повного задоволення потреб 

цієї категорії споживачів.  

На практиці часто використовується комбінований варіант цінової 

стратегії. Для неї характерно сполучення елементів стратегії цінового прориву і 

стратегії преміального ціноутворення. ЇЇ називають стратегією скорішого 

повернення коштів, сутність якої полягає у встановлені цін таким чином, щоб 

прорватися у сектор ринку, де продаж товарів приносить найбільш високий рівень 

прибутковості, що дозволяє у короткі строки повернути витрачені на організацію 

виробництва і збуту кошти. 

Розробка самостійної цінової стратегії – це постійно відтворювальний 

процес. Використання тієї чи іншої цінової стратегії потребує перевірок на основі 

фактично досягнутих результатів і порівняння їх з запланованими або тими, які 
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було досягнуто до її впровадження. За наявності відхилень від запланованих 

результатів, особливо при негативних наслідках, необхідно обрану стратегію 

коригувати. Процес розробки цінової стратегії складається з трьох етапів, які 

включають десять елементів - видів діяльності (рис.7.2).  

Існує велика кількість видів цінових стратегій. 

1) Стратегії ціноутворення в рамках товарної номенклатури: встановлення цін у 

рамках товарного асортименту;встановлення цін  на доповнюючі 

товари;встановлення  цін  на обов’язкові належності;встановлення цін на  побіжні 

продукти  виробництва;стратегія цін на набори товарів. 

2) Стратегії встановлення цін на нові товари: цінова стратегія позиціювання; 

стратегія “зняття вершків”;стратегія проникнення на ринок. 

3) Стратегії коригування цін: встановлення цін зі знижками та заліками; 

встановлення дискримінаційних цін ;встановлення цін з урахуванням типології 

споживачів; встановлення цін для стимулювання збуту; встановлення цін, що 

орієнтуються на цінність; встановлення цін за географічним принципом. 

Вибір цінової стратегії  зумовлено низкою чинників: етапом життєвого 

циклу товарів, станом попиту та пропозиції, широтою і глибиною асортименту 

продукції, що виробляється, потребами, вимогами та намірами споживачів, 

розвитком ринкової ситуації, станом конкуренції та ін. 
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Рисунок  7.2 - Процес формування цінової стратегії. 

 

Одним з найважливіших факторів вибору цінової стратегії є етап 

життєвого циклу товару, на кожному з них використовуються різні цінові 

стратегії. 

1) На етапі виведення товару на ринок  підприємство може прийняти одну з 

декількох маркетингових стратегій: 

- “зняття вершків”, 

- “швидкого проникнення” 

- стратегію “економії” тощо. 

2) На етапі зростання обсяги продажу швидко ростуть, але у необхідний період 

підприємства знижують ціни для того, щоб залучити  більшу кількість нових 

покупців. 

3) На етапі зрілості перенасичення ринку товаром народжує жорстку 

конкуренцію, конкуренти починають знижувати ціни, таким чином ціна стає 

низькою, що дає можливість дати опір конкурентам. Підприємства з високими 

витратами перестають бути конкурентоспроможними на ринку.  

4) Перенасичення ринку товаром народжує жорстку конкуренцію на етапі спаду, 

конкуренти починають знижувати ціни, таким чином ціна стає низькою, що дає 

можливість дати опір конкурентам. 
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Практичні завдання 

  

Завдання 1 

Знайдіть відповідне   визначення  для кожного типу цінової стратегії. 

Типи цінових стратегій: 

а) Нейтральна стратегія ціноутворення. 

б) Стратегія цінового прориву. 

в) Стратегія преміального ціноутворення. 

Визначення цінової стратегії. 

а) Встановлення цін на рівні більш низькому, ніж на погляд більшості 

споживачів, заслуговує товар с даною економічної цінністю, й отримання більшої 

маси прибутку за рахунок підвищення рівня продажу й захопленої долі ринку. 

б) Встановлення цін, виходячи з того співвідношення “ціна /цінність”, яке 

відповідає більшості інших аналогічних товарів, які продаються на ринку. 

в) Встановлення цін на рівні більш високому, ніж, на погляд більшості 

споживачів, повинен коштувати товар з даною економічною цінністю, й 

отримання зиску від високої прибутковості продажу у вузькому сегменті ринку. 

 

Завдання 2 

Визначте види стратегій для кожного варіанту співвідношення ціни й 
якості товару. 

Таблиця – Варіанти співвідношення ціна/якість. 
Якість Ціна 

Висока Середня Низька  
Висока    
Середня    
Низька     

 

Завдання 3 

ДІЛОВА ГРА 
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Мета: засвоїти сутність основних цінових стратегій та набути навичок прийняття 

й обґрунтування маркетингових цінових рішень. 

Умова задачі. 

Ви – маркетолог і працюєте на кондитерській фабриці, де закупили й 

установили нове обладнання  - лінію з виробництва печива. Виходячи зі знань 

питань формування маркетингової цінової політики й кон’юнктури ринку 

прийміть маркетингове рішення. Обґрунтуйте виробництва виду і ґатунку печива, 

оберіть відповідну цінову стратегію з наведених нижче: 

- стратегію високих цін („зняття вершків”); 

- стратегію низьких цін (швидкого проникнення на ринок); 

- стратегію диференційованих цін (обрати напрямки диференціації); 

- стратегію слідування за лідером. 

Розробить заходи з завоювання ринку вашою продукцією. 

 

Етапи проведення гри 

1) організація робочих груп (з групи студентів формуються підгрупи з 3- 5 

осіб); 

2) розробка стратегії ( студенти обговорюють ситуацію і обґрунтовують, 

обрану цінову стратегію продукту); 

3) лідери груп доповідають пропозиції своїх груп: сутність цінової стратегії, 

рівні цін продажу оптом і в роздріб, основні заходи з стимулювання збуту й 

реклами; 

4) підведення підсумків і прийняття рішення. 

Робота кожної підгрупи студентів оцінюється за допомогою бальної оцінки за 

наступними критеріями: 

- обґрунтованість стратегії; 

- новизна пропозицій; 

- реальність пропозицій. 
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На основі аналізу пропозицій обирається найкращий варіант продукції і 

цінової стратегії, які пропонується впровадити у діяльність кондитерської 

фабрики. 

Запитання для самоконтролю: 

1. Які фактори необхідно враховувати при розробці цінової стратегії? 
2. В чому полягає  стратегія цінового прориву? Приведіть   приклад її 
використання . 
3. В чому полягає  стратегія  нейтрального ціноутворення? Приведіть   приклад її 
використання . 
4. Розкрийте сутність стратегії преміального ціноутворення, наведіть приклади її 
використання. 
5. Які види цінових стратегій встановлюються на нові товари? 
6. Охарактеризуйте цінові стратегії, які встановлюються в рамках товарної 
номенклатури? 
7. Які стратегії використовуються для коригування цін? Які аспекти при цьому 
враховуються? 
8. Охарактеризуйте цінові стратегії на різних етапах життєвого циклі товару. 
 

Тема 8 
Управління цінами 

 

Мета заняття: ознайомитися з принципами управління цінами, закріпити 

теоретичний матеріал, придбати практичні навички управління 

цінами, використання цінових знижок. 

Ключові поняття:  маркетингова політика управління цінами, принципи 

управління цінами, альтернативна цінова стратегія, знижка, 

планові і тактичні знижки, кумулятивні і не кумулятивні знижки. 

Теоретичні питання 

1.Сутність та  принципи  маркетингової політики управління цінами. 

2. Система знижок – як інструмент управління цінами. 
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  Рекомендована література:[9; 10; 13; 16; 17; 26; 27; 28; 29; 31; 36 ] 

 

 
      Маркетингова політика управління  цінами – це загальні правила, 

якими керується підприємства під час прийняття рішення відповідно до стратегії і 

тактики своєї діяльності. Управління цінами здійснюється шляхом внесення 

відповідних коригувань у цінову політику підприємства, яке відбувається  під 

впливом зміни певних факторів (економічних, демографічних, політико-правових, 

конкуренції, кон’юнктури ринку тощо). 

Розробка і практична реалізація політики, стратегії і тактики управління 

цінами – це складна й „тонка” робота. Її виконання  вимагає відмінного знання 

ситуації на ринку, високої кваліфікації осіб, що приймають рішення, творчого 

підходу, інтуїції. Встановлюючи ціни необхідно знати їх нижню та верхню 

границі, за межами яких їх застосування економічно невиправдане або 

психологічно шкідливе, гнучко маневрувати цінами в цих межах, враховуючи всі 

чинники, щоб у кожний момент часу ціни були оптимальними для продавця та 

споживача. Використання принципів управління цінами, наведених на рис.8.1 

сприятиме підвищенню ефективності цінової робити і запобіганню допущення 

помилок і прорахунків. 
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Рисунок 8.1 -  Принципи управління цінами 

 

Гнучким інструментом управління ціновою політикою підприємства є 

система знижок з ціни. За своєю комерційною природою знижки можуть бути 

двох типів: планові та тактичні. Планові знижки формуються за рахунок 

загальної суми накладних витрат. Джерелом тактичних знижок є прибуток, їх 

загальне завдання – створення стимулів для покупців здійснити покупку. 

Використання тактичних знижок призводе до зниження загальної вартості 

придбання товару та до збільшення премії покупця. Знижки також бувають 

кумулятивними і не кумулятивними, ступінчатими. 

Види знижок: 

- за позасезонну купівлю; 

-  за великий обсяг закупівлі;  

- за прискорення розрахунків; 

- для стимулювання продажу нового товару; 

Принципи управління 
цінами 

Урахування поточних та перспективних цілей підприємства 

Швидке і своєчасне реагування на зміну факторів 
ціноутворення 

Використання системи знижок як інструмента управління 
цінами 

Розробка альтернативних цінових стратегій 

Врахування взаємозв’язку ціни з іншими елементами 
комплексу маркетингу, аспектами діяльності підприємства 
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- при комплексній закупівлі товарів; 

- для престижних (постійних) покупців (різновид -  бонусні знижки, які надаються 

постійним покупцям за зумовлений обсяг закупівлі продукції підприємства за 

певний проміжок часу); 

- функціональна; 

- товарообмінний залік; 

- за платіж готівкою; 

-  із спеціального приводу. 

 

Практичні завдання 

 

Завдання 1 

 Заповніть таблицю. 

Вид знижки  Умови надання 
Сезонна  

 Зниження ціни товару для покупців, які оперативно 
сплачують покупку. 

 Зниження ціни товару, який пропонується учасникам 
каналів товароруху і виконують певні функції. 

Товарообмінний залік  
 Виплати або знижки з цін для винагороди дилерів за 

участь у програмах реклами і підтримки збуту. 
Премія  

Прогресивна   
Знижка, що 

присвячена до свята 
 

 У разі купівлі великої партії товару 

 

Завдання 2 

Розробити рекомендації щодо використання цінових знижок для оптово-

роздрібного підприємства з продажу побутової техніки. Розрахуйте, яку знижку 

доцільно встановити на холодильники для оптових покупців, щоб підвищити 

обсяг збуту на 15%, якщо з ціною 1570 грн обсяг збуту становив 1000 од. на 



 68

квартал,  за даними маркетингових досліджень коефіцієнт еластичності попиту 

складає 2,25. 

 

Завдання 3 

Для стимулювання збуту керівництво підприємства намагається ввести 

знижки (табл.). Розрахуйте рівні цін після знижок. 

Таблиця – Умови надання знижок 

Вид продукції Ціна до 
знижки, грн. 

Знижки для оптових 
покупців 

Знижки для 
продажу у 
роздріб, % Кількість 

партії, од. 
Знижка, % 

Фотоапарат 
SUMSUNG 15 C 

145 

100 
200 
300 

більш 300 

2 
3 
5 
7 

3 

Фотоапарат 
SUMSUNG 20 C 

180 
300 

більш 300 
5 
10 

4 

Фотоапарат 
SUMSUNG 30 C 

225 
500 

більш 500 
10 
12 

5 

Kodak 200  
(12 кадр.) 9,5 

1000 
5000 

більш 5000 

3 
5 
7 

1 

Kodak 100  
(12 кадр.) 8,5 

1000 
5000 

більш 5000 

1 
2 
5 

1 

Kodak 400  
(12 кадр.) 10,5 

1000 
5000 

більш 5000 

3 
5 
7 

2 

 
Завдання 4 

Заповнити таблицю. 

Таблиця - Вплив зміни ціни на прибуток підприємства  

 Якщо ціна збільшується Якщо ціна зменшується 
Прибуток збільшується   
Прибуток зменшується   

Запитання для самоконтролю: 
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1. Яке значення має політики управління цінами в системі ціноутворення? 

2. Які фактори призводять до необхідності коригування цінової політики 

підприємства? 

3. Використання яких принципів управління цінами дозволить підприємству 

приймати ефективні цінові рішення? 

4. Яка мета використання цінових знижок під час коригування цін? 

5. Які види знижок доцільно пропонувати оптовим покупцям? 

6. Які види знижок доцільно пропонувати роздрібним покупцям? 

7. Які фактори необхідно враховувати під час використання цінових знижок? 

8. Чи є доцільним використовувати знижки якщо попит є нееластичним? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 9 

Оцінка цінового ризику під час встановлення цін 
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Мета заняття: ознайомитися з поняттям ціновий ризик та методами його 

визначення, навчитися здійснювати оцінку інфляційного 

очікування. 

Ключові поняття:  ціновий ризик, оцінка цінового ризику, принцип розумного 

ризику, інфляція, інфляційне очікування, оцінка інфляційного 

очікування. 

Теоретичні питання 

1. Поняття й сутність цінового ризику.             

2. Методи оцінки ризику під час обчислення цін. 

3. Сутність інфляційного процесу, методи розрахунку інфляційного 

очікування. 

 

  Рекомендована література: [9; 10; 12; 18; 27; 29; 31; 35; 36] 

 

     Ринкова ціна за своєю природою є випадковою величиною, яка в умовах 

кон’юнктури ринку в процесі купівлі-продажу може приймати лише одне й тільки 

одне значення, яке спочатку невідомо і  залежить від багатьох випадкових 

причин. Ціновий ризик – це імовірність виникнення збитків та втрат в наслідок 

не здійснення рівня продажу товару за визначеною ціною. 

Вважається, що визначення ціни на продукцію підприємства або послуги є 

найбільшою складовою підприємницького ризику. Наслідки помилкового 

визначення цін на товари та послуги можуть негативно відобразитися на 

діяльності підприємства та в цілому призвести до банкрутства. 

Помилки у розмірі ціни на 1% можуть призвести до втрат, які дорівнюють 

не менш 1% від товарообігу, а при еластичності попиту на товар ці втрати можуть 

складати 2-3% від товарообігу. 

Аналогічні втрати для підприємства виникають також і у випадках з 

визначенням цін на сировину, паливо, матеріали, енергоносії, робочу силу та інші 

фактори виробництва. 



 71

Важливо правильно визначити ризик, щоб порівняти його ступінь 

альтернативних варіантів та обрати той з них, який більш всього відповідає 

стратегії ризику, яку приймає керівництво. 

Ризик – це ймовірне поняття. Його можна виміряти й вивчати у термінах 

теорії імовірності й математичної статистики. Ризик пов’язано з імовірністю 

нездійснення заходів, що пов’язано з прорахуванням або недоврахуванням 

дійсних подій у господарському житті. 

Розраховуючи ціни, використовують методи оцінки імовірності як вихідної 

події – підтвердження правильності розрахунку ціни. 

R = 1 – P (p) ,  

де R – ризик 

     Р (р) – імовірність того, що ціна буде знаходитися у розрахункових межах. 

Ризик у підприємстві вимірюється абсолютною сумою – сумою збитків та 

втрат й ступеня ризику – мірок імовірності нездійснення або недосягнення 

наміченого рівня прибутку, ціни. Абсолютний ризик оцінюється у грошових 

одиницях (гривнях, доларах, марках та ін.). Відносний ризик – у частках одиниці 

або у відсотках. 

Імовірна оцінка ризику математично відпрацьована, має свої теореми та 

методи обчислення. В оцінці підприємницького ризику використовують основні 

характеристики, що наведені у таблиці 9.1. 

На практиці використовують принцип впевненості або розумного 

ризику: під час прийняття рішень керуються таким співвідношенням імовірності 

здійснення події, при якому близько дві третини  шансів йому не сприяє. 

Несприятлива третина шансів є стимулом для розглядання й прийняття заходів з 

їх запобігання. 

 

 

Таблиця9.1 - Показники для розрахунку цінового ризику 

Характерис-
тика 

Формула 
обчислення 

Складові формули Визначення 
характеристики 
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Математичне 
очікування 

 
 
 

М(х) = x P xJ
J

N

J
=
∑

1

( )  

J=1,2…n 

М(х) – математичне 
очікування випадкової 
величини 

x J - значення випадкової 
величини у приватному 
випадку 
P (xJ ) – імовірність 
випадкової величини х 
n – загальне число варіацій 
випадкової величини х 

 
 
 
Математичне 
очікування значення 
економічного 
показника,  який 
зумовлений 
невизначеністю 
ситуації 

 
 
 
 

Абсолютне 
відхилення 

 
 
 
 

∆х J = | xJ - M(x) |  
 

J=1,2…n 
 

∆х J - абсолютне 
відхилення випадкового 
значення величини від 
математичного очікування 

)(хМ – математичне 
очікування випадкової 
величини 
x J - значення випадкової 
величини у приватному 
випадку 

Характеризує 
амплітуду мінливої 
величини. При 
реалізації товару на 
різних ринках або 
різним замовникам 
порівнюють 
абсолютне 
відхилення ціни від її 
середнього рівня. 
Велике абсолютне 
відхилення свідчить 
про можливість 
великого ризику 

 
 
 

Дисперсія 

  
 
 
 

( ) ( )[ ] ( )jj xPxMxxD ×−=∑ 2

 
 
 

М(х) – математичне 
очікування випадкової 
величини 

x J - значення випадкової 

величини у приватному 
випадку 
P (xJ ) – імовірність 
випадкової величини х 

 
 
 
 
Дисперсія, дає більш 
загальну оцінку 
відхилень 
 

 
 

Середньоква
дратичне 
відхилення 

 
 

)()( xDx =σ  
 

∆х - абсолютне відхилення 
випадкового значення 
величини від 
математичного очікування 
 

Це імовірна, 
статистична 
характеристика більш 
наближається до 
інтуїтивних уявлень 
про оцінку 
мінливості 
кон’юнктури ринку 

Коефіцієнт 
варіації 

випадкової 
величини 

 

 

)(

%100)(
)(

xM

x
xV

×= σ  

 

 Відношення 
середньоквадратично
го відхилення до 
математичного 
відхилення у 
відсотках. 

В умовах інфляції цінова стратегія підприємства не може отримати 

достатньо надійного обґрунтування без оцінки інфляційного очікування. Як у 
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довгостроковому, так і в короткостроковому періодах необхідно прогнозувати 

імовірні зміни цін на продукцію, а також на ресурси, що використовуються з 

урахуванням загального інфляційного фактора зростання цін в економіці. 

Оцінку інфляційного очікування  проводиться в декілька етапів (рис9.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 9.1 -  Процес визначення інфляційного очікування 
 

Показники, які використовують для оцінки інфляційного очікування: 

1) зведений індекс споживчих цін на товари та послуги; 

2) індекс цін виробників промислової продукції; 

3) індекс тарифів на вантажні перевезення; 

Етапи проведення інфляційного очікування 

5 етап 
Імовірна оцінка інфляційного очікування за схемою найбільш 
сприятливої соціально-економічної ситуації, оптимальної 

соціально-економічної ситуації та менш сприятливої ситуації 

1 етап 
Уточнення конкретних показників динаміки цін, які підлягають 
оцінці та прогнозуванню, визначення періоду прогнозування 

2 етап 
Підготовка інформації та аналіз вихідних даних за попередній 
період, як за показниками прогнозу, який утримується у його 
висновках, так і за факторами та умовами, які впливають на 

кінцеві результати 
 

3 етап 
Виявлення факторів та умов, які впливатимуть на темпи інфляції, 

визначення кількісної величини їх впливу на темпи інфляції 
 

4 етап 
Розрахунок темпу інфляції 
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4) індекс цін на матеріально-технічні ресурси; 

5) індекс цін на сільськогосподарську продукцію; 

6) індекс цін на послуги для населення. 

 

Практичні завдання 

 

Завдання 1 

          Підприємство реалізує 80% товарів по 10 грн. за одиницю. Визначте 

імовірність  правильного визначення ціни, та ризик за помилку. 

 

Завдання 2 

Є конкурентний ринок, на якому різко змінюється попит на продукцію, що 

виробляє підприємство. Крім нього, аналогічну продукцію виробляє 8 

підприємств. Можливо вихід на ринок ще одного підприємства. 

Ймовірність реакції кожного підприємства на зміни кон'юнктури ринку 

складає 0,1, а ймовірність впровадження на ринок нового підприємства –0,15. 

Якщо дане підприємство своєчасно не відреагує на зміни кон'юнктури  ринку, то 

воно буде мати втрати у розмірі 4000 грн. 

Оцінити ризик підприємства, якщо воно не прореагує на зміни кон'юнктури 

ринку. 

 
Завдання 3 

Зобразити криві попиту та пропозиції для використання їх у графічному 

аналізі з  визначення ціни рівноваги, обсягів товару та їх впливу на рівень 

комерційного ризику. 

 

Таблиця - Ціна , обсяг попиту та пропозиції на м'ясні консерви.       

Ціна за одиницю, грн Попит, одиниць Пропозиція, одиниць 
2 6000 7500 
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3 5000 8000 
4 4000 8500 
5 3000 9000 
6 2000 9500 
7 1000 10000 

 
 

Завдання 4 

Проаналізуйте інфляційну ситуацію в Україні за 1995-2002 р.р., яку 

характеризують статистичні дані, що наведені у таблиці.  Яким чином ця ситуація 

може відобразитися на діяльності торговельних підприємств?  

Таблиця- Індекси цін в Україні 1997-2002 р.р. 

Індекси цін 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Індекс споживчих цін, у 
тому числі на: 
- продовольчі товари, 
- непродовольчі товари, 
- послуги. 

110,1 
 

114,1 
102,9 

 
107,9 

120,0 
 

122,1 
124,1 

 
113,0 

119,2 
 

126,2 
110,6 

 
111,9 

125,8 
 

128,4 
108,9 

 
131,2 

  

Індекс цін виробників 
промислової продукції 105,0 135,3 115,7 120,8 

  

Індекс цін реалізації 
продукції 
сільськогосподарськими 
підприємствами 105,1 110,0 129,2 155,8 

  

Індекс цін інвестицій в 
основний капітал 108,3 106,1 125,2 117,7 

  

Індекс цін на 
будівельно-монтажні 
роботи 103,0 100,8 123,6 118,0 

  

 

Завдання 5 

Проаналізуйте індекси цін виробників за галузями промисловості, наведеними у 

таблиці. 

Таблиця - Динаміка індексів галузей промисловості у 1997-2000 роках 

Галузі промисловості 
Роки 

1997 1998 1999 2000 
Вся промисловість 105,0 135,3 115,7 120,8 
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Електроенергетика 102,0 166,4 97,2 110,0 
Паливна промисловість 104,5 135,3 129,3 135,5 
Чорна металургія 102,0 150,7 116,4 111,6 
Хімічна промисловість 95,7 142,0 112,3 127,5 
Нафтохімічна 
промисловість 108,7 97,7 108,7 119,0 
Машинобудування 111,5 123,5 115,0 118,1 
Деревообробна і 
целюлозно-паперова 103,6 118,5 120,7 112,8 
Промисловість 
будівельних матеріалів 101,5 126,1 114,6 120,2 
Легка промисловість 101,8 126,5 120,9 122,6 
 Харчосмакова 
промисловість (без 
рибної, м’ясної, 
маслосироробної та 
молочної) 109,6 111,7 116,1 129,9 
М’ясна промисловість 114,9 113,8 116,9 157,7 
Маслосироробна та 
молочна промисловість 117,0 128,1 123,2 111,6 
Рибна промисловість 109,3 138,1 103,7 103,0 
Борошномельно-
круп’яна промисловість 99,7 93,7 129,9 168,3 

 

Запитання для самоконтролю 

1. З чим пов’язано посилення фактору цінового ризику у ринковій економіці? 

2. В чому полягає сутність цінового ризику?       

3. Які показники використовують під час оцінки цінового ризику? 

4. Охарактеризуйте процес оцінки цінового ризику. 

5. Чому в процесі встановлення цін необхідно враховувати інфляційні процеси? 

6. З якою метою проводять оцінку інфляційного очікування? 

7. Які показники враховують під час оцінки інфляційного очікування? 

8. Розкрийте процес проведення оцінки інфляційного очікування. 

9. Які фактори необхідно враховувати під час оцінки інфляційного очікування? 

Завдання для підготовки до комплексної контрольної роботи  

з курсу „Маркетингова цінова політика” 
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 ТЕСТИ 

1.  Виберіть той варіант, де правильно запропоновані всі функції ціни: 

а) облікова, стимулююча, збутова, балансуюча, розподільча; 

б) облікова, стимулююча, балансуюча, розподільча; 

в) облікова, стимулююча, балансуюча, розподільча, засіб раціонального 

розподілу виробництва; 

г) правильна відповідь відсутня. 

2. Що є головним інструментом в конкретній боротьбі, якщо має місце цінова 

конкуренція? 

а)  ціна товару; 

б) імідж товару; 

в) упаковка товару; 

г) реклама товару. 

3. Що є головним інструментом у конкурентній боротьбі, якщо має місце нецінова 

конкуренція? 

а) ціна товару; 

б) упаковка товару, його імідж; 

в) особливість товару, надійність і якість товару; 

г) все, що вказано в пункті б, в та ін..  

4. Ціна, яка швидко реагує на зміну співвідношення попиту і пропозиції - це: 

а) довгочасна ціна; 

б) слизька ціна; 

в) гнучка ціна; 

г) довідкова ціна. 

 

5. Якщо підприємство встановило відносно низьку ціну на товар (послугу), яка за 

рахунок середньої якості товару формує імідж низької ціни, то використана: 

а) політика виснажуючих цін; 
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б) політика проникаючих цін; 

в) заохочувальна цінова політика; 

г) преміальна цінова політика. 

6. Ціна, при якій обсяг попиту дорівнює обсягу пропозиції – це: 

а) ціна попиту; 

б) ринкова (рівноважна) ціна; 

в) ціна пропозиції; 

г) довгочасна ціна. 

7. Цінова еластичність попиту – це: 

а) міра реагування ціни у разі зміни попиту; 

б) міра реагування попиту у разі зміни ціни; 

в) міра реагування попиту у разі зміни доходів населення; 

г) правильна відповідь відсутня. 

8. Яке з нижче наведених явищ призводить до зсуву кривої попиту вправо або 

вліво? 

а) зміна ціни на товари; 

б) зміна смаків споживачів; 

в) зміна доходів населення; 

г) правильні відповіді б та в. 

9. Що призводить до руху попиту вздовж кривої попиту? 

а) зміна ціни на товар; 

б) зміна смаків споживачів; 

в) зміна доходів населення; 

г) підвищення ціни на доповнюючі товари. 

10. Відповідності до закону попиту: 

а) під час збільшення ціни, попит знизиться; 

б) під час збільшення ціни, попит також збільшиться; 

в) під час зниження ціни, попит також знизиться; 

г) зміна ціни не викликає зміни попиту. 
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11. Якщо у разі збільшення ціни на 1%, попит збільшиться також на 1%, то 

коефіцієнт цінової еластичності дорівнює: 

а) Ец = 1; 

б) Ец =0,1; 

в) Ец = 10; 

г) Ец = 0,01. 

12. Який з нижче запропонованих товарів не належить до товарів нееластичного 

попиту? 

а) хліб; 

б) медичні лікарські препарати; 

в) сіль, сірники; 

г) ресторанні блюда. 

13. Якщо коефіцієнт цінової еластичності попиту дорівнює   −2, то це означає, що: 

а) попит нееластичний; 

б) попит досить таки еластичний; 

в) має місце одинична еластичність; 

г) правильної відповіді немає. 

14. Які рекомендації необхідно дати керівництву відносно товару, якщо Ец<1? 

а) підвищити ціни, що позначиться на збільшенні виручки; 

б) знизити ціни, що позначиться на збільшенні виручки; 

в) ціну не змінювати; 

г) збільшити обсяг виробництва. 

15. Які рекомендації потрібно дати керівництву відносно товару, якщо Ец>1? 

а) ціни збільшити, що позначиться на збільшенні виручки; 

б) ціну не підвищувати, так як знизиться попит і виручка, а знизити ціну для 

стимулювання збуту; 

в) ціну не змінювати; 

г) збільшити обсяг виробництва. 

 

16. На якому ринку роль цінової політики мінімальна? 

а) чистої монополії; 
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б) чистої конкуренції; 

в) олігопольному; 

г) монополістичної конкуренції. 

17. На якому ринку роль цінової політики найбільша? 

а) чистої монополії; 

б) чистої конкуренції; 

в) олігопольному; 

г) монополістичної конкуренції. 

18. Стратегію “зняття вершків” можна використати на етапі ЖЦТ: 

а) виведення товару на ринок; 

б) зростання; 

в) зрілості; 

г) занепаду. 

19. Коли чим більш унікальний товар за своїми властивостями, тим менше 

покупці будуть чутливі до ціни, коли будуть порівнювати його з альтернативними 

товарами, то діє: 

а) ефект “справедливості” ціни; 

б) ефект значущості кінцевого результату; 

в) ефект унікальності; 

г) ефект дорожнечі товарів. 

20. Якщо покупці тим більш чутливі до ціни, чим більш суттєво її розмір 

виходить за межі діапазону, в якому покупець вважає ціни “обґрунтованими”, то 

діє: 

а) ефект дорожнечі товарів; 

б) ефект “справедливості” ціни; 

в) ефект унікальності; 

г) ефект важкості порівнянь. 

 

21. Якщо підприємство використовує стратегію “зняття вершків”, то метою його 

діяльності є: 
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а) збільшення частки ринку; 

б) захист від конкурентів; 

в) збереження споживачів; 

г) отримання максимального прибутку. 

22. Яку цінову стратегію може використовувати підприємство, якщо метою його 

діяльності є виживання: 

а) низьких цін; 

б) поточних цін; 

в) високих цін; 

г) можливе використання усіх вище вказаних стратегій. 

23. Традиційна концепція полягає у тому, що споживачі вважають: 

а) висока ціна відповідає високій якості товару; 

б) висока ціна відповідає середній чи низькій якості товару; 

в) низька ціна відповідає високій якості товару; 

г) правильний варіант відсутній. 

24. У чому полягає принципова відмінність маркетингового підходу до 

встановлення цін? 

а) у тому, що ціна є наслідком простої калькуляції; 

б) у тому, що ціна формується під впливом попиту і пропозиції є основою 

визначення ціни; 

в) у тому, що тільки величина попиту і пропозиції є основою визначення ціни; 

г) у тому, що ціна встановлюється  залежно від кон’юнктури і ємності ринку. 

25. До внутрішніх факторів ціноутворення відносять: 

а) характер ринку і попиту; 

б) стан конкуренції; 

в) витрати виробництва; 

г) цінову політику держави. 

 

26. До зовнішніх факторів ціноутворення відносять: 

а) витрати виробництва; 
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б) цілі маркетингу; 

в) стратегію комплексу маркетингу; 

г) стан економіки. 

27. У якому варіанті відображені лише внутрішні фактори ціноутворення: 

а) цінова політика держави, характер ринку, витрати виробництва, організація 

ціноутворення і т.д.; 

б) витрати виробництва, мети маркетингового комплексу, організація 

ціноутворення, державна політика і т.д.; 

в) витрати виробництва, організація ціноутворення, цілі маркетингу, стратегія 

комплексу маркетингу і т.д.; 

г) організація ціноутворення, цілі маркетингу, характер ринку, мета 

маркетингового комплексу і т.д. 

28. У якому варіанті відображені лише зовнішні фактори ціноутворення: 

а) стан конкуренції, цінова політика держави, тип ринку, витрати виробництва; 

б) стан економіки, цінова політика держави, торговельні посередники, тип 

ринку, кон’юнктура ринку; 

в) торгівельні посередники, цілі маркетингу, тип ринку, цінова політика 

держави; 

г) витрати виробництва, цілі маркетингу, тип ринку, цінова політика держави. 

29. Метод ціноутворення на підставі цінності товару базується на: 

а) розрахунку беззбиткового обсягу продажу; 

б) доповненні до собівартості товару стандартної надбавки; 

в) сприйнятті цінності товару покупцем; 

г) сприйнятті цінності товару виробником. 

30. Якщо ціноутворення здійснюється за схемою: продукт → витрати → ціна → 

цінність → споживачі, то використаний метод ціноутворення, заснований на: 

а) конкуренції; 

б) сприйнятті цінності товару; 

в) розрахунку порогу беззбитковості; 

г) добавленні до собівартості товару надбавки. 
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31. Якщо ціноутворення здійснюється за схемою: споживач → цінність → ціна → 

витрати → продукт, то використаний метод ціноутворення, заснований на: 

а) конкуренції; 

б) сприйнятті цінності товару; 

в) розрахунку порогу беззбитковості; 

г) добавленні до собівартості товару надбавки. 

32. Політика цін – це: 

а) загальні принципи, яких підприємство намагається дотримуватися у сфері 

формування цін на свої товари (послуги); 

б) набір методів, за допомогою яких реалізуються принципи, які підприємство 

дотримується у сфері встановлення цін на свої товари (послуги); 

в) загальні принципи, які підприємство дотримується у своїй діяльності; 

г) процес встановлення цін. 

33. Нижньою межею рівня ціни є: 

а) витрати виробництва; 

б) ціни конкурентів; 

в) рівень інфляції; 

г) прибутки споживачів. 

34. Що є верхньою межею ціни? 

а) витрати виробництва; 

б) ціни конкурентів; 

в) сприйняття цінності споживачем; 

г) купівельна спроможність споживачів. 

35. Розраховуючи  ціни методом собівартості плюс надбавка, враховуються: 

а) лише постійні витрати; 

б) лише змінні витрати; 

в) валові витрати; 

г) витрати не враховуються. 

36. До якого методу ціноутворення належить ціноутворення на підставі рівня 

поточних цін? 
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а) ціноутворення, засноване на конкуренції; 

б) ціноутворення, засноване на сприйнятті цінності товару; 

в) ціноутворення на підставі собівартості; 

г) всі варіанти правильні. 

37. При якому методі ціноутворення підприємство орієнтує свою ціну на ціни 

конкурентів, не враховуючи при цьому на власні витрати, ні величину попиту? 

а) під час встановлення цін на підставі закритих торгів; 

б) під час ціноутворення на підставі поточних цін; 

в) під час ціноутворення на підставі собівартості; 

г) під час ціноутворення на підставі цінності товару. 

38. Що не є недоліком методу ціноутворення “собівартість плюс надбавка”? 

а) точність економічних розрахунків; 

б) затратна ціна не відображає міри цінності і користності товару для 

споживача; 

в) ігнорування рівня попиту на товари, що склався; 

г) ігнорування цін конкурентів. 

39. Що не є перевагою “затратного” методу ціноутворення: 

а) величина витрат визначається з більшою точністю, ніж величина попиту; 

б) спрощення процесу ціноутворення; 

в) забезпечення беззбитковості діяльності; 

г) під час випуску нового товару на ринок “витратна ціна” носить попередній 

характер і є не досить надійною. 

40. Знайдіть правильне і більш повне визначення поняття „ціновий ризик”: 

а) ймовірність виникнення збитків і втрат у результаті не здійснення рівня 

продажу за даною ціною; 

б) ймовірність виникнення втрат і збитків, у результаті ведення господарської 

діяльності; 

в) ймовірність виникнення втрат і збитків, які можуть понести будь-які 

підприємства в результаті помилок у прогнозуванні попиту на товар (послугу); 

г) ймовірність виникнення збитків у результаті нездійснення наміченої події. 
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41. Під час розрахунку цінового ризику може розраховуватись: 

а) ймовірність відхилення ціни від розрахункової; 

б) підтвердження правильності розрахунку ціни; 

в) ймовірність втрати прибутку при не здійсненні незапланованого обсягу 

продаж за даною ціною; 

г) усі відповіді вірні. 

42. Яка із нижченаведених стратегій належать до групи стратегій, які 

використовуються під час формування цін на нові товари? 

а) стратегія міцного втілення на ринок; 

б) стратегія встановлення цін у рамках товарного асортименту; 

в) стратегія встановлення цін на обов’язкове приладдя;  

г) стратегія встановлення цін з урахуванням психології покупця. 

43.  Якій стратегії позиціювання ціни відповідає висока якість товару, яка 

пропонується за високою ціною? 

а) стратегія економії; 

б) стратегія преміальних націнок; 

в) стратегія підвищеної ціннісної значущості; 

г) стратегія завищеної ціни. 

44. Якій стратегії позиціювання ціни відповідає висока якість товару і низька ціна 

його реалізації? 

а) стратегія економії; 

б) стратегія преміальних націнок; 

в) стратегія підвищеної ціннісної значущості; 

г) стратегія завищеної ціни. 

45.  Якій стратегії позиціювання ціни відповідає низька якість товару, який 

пропонується за низькою ціною? 

а) стратегія економії; 

б) стратегія преміальних націнок; 

в) стратегія підвищеної ціннісної значущості; 

г) стратегія завищеної ціни. 
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46. Якій стратегії ціноутворення відповідає низька якість товару, який 

реалізується за високою ціною? 

а) стратегія економії; 

б) стратегія преміальних націнок; 

в) стратегія підвищеної ціннісної значущості; 

г) стратегія завищеної ціни. 

47.  Використовуючи стратегію міцного впровадження на ринок: 

а) встановлюється порівняно низька першопочаткова ціна; 

б) встановлюється порівняно висока першопочаткова ціна; 

в) поряд з встановленням низької ціни може встановлюватися і висока ціна; 

г) правильна відповідь відсутня. 

48.  Яка із нижченаведених стратегій не належать до стратегії ціноутворення у 

рамках товарної номенклатури? 

а) стратегія встановлення цін на доповнюючі товари; 

б) стратегія “зняття вершків”; 

в) стратегія встановлення цін на обов’язкове приладдя;  

г) стратегія встановлення цін на набори товарів. 

49.  Встановлення цін на малоцінні побічні продукти виробництва з метою 

позбавитися їх, відповідає стратегії: 

а) встановлення цін у рамках товарної номенклатури; 

б) встановлення цін на доповнюючі товари; 

в) встановлення цін на побічні продукти виробництва; 

г) встановлення цін на обов’язкове приладдя. 

50.  Стратегія встановлення цін на доповнюючі товари належать до: 

а) стратегій встановлення цін на нові товари; 

б) стратегія встановлення цін у рамках товарної номенклатури; 

в) стратегія коректування цін; 

г) може використовуватися у всіх перерахованих стратегіях. 

51.  Яка із стратегій відповідає стратегії коректування цін? 

а) стратегія “зняття вершків”; 
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б) стратегія міцного впровадження на ринок; 

в) стратегія встановлення цін на доповнюючі товари; 

г) стратегія встановлення дискримінаційних цін. 

52.  Яка із стратегій відповідає стратегії коректування цін? 

а) стратегія встановлення цін з урахуванням психології покупця; 

б) стратегія “зняття вершків”; 

в) стратегія міцного впровадження на ринок; 

г) стратегія встановлення цін на доповнюючі товари. 

53. Знижка за кількість товарів, що купуються, передбачає: 

а) зниження ціни товару за умов здачі старого; 

б) зниження ціни для покупців, які здійснюють позасезонні покупки товарів 

чи послуг; 

в) зниження ціни товару для покупців, які купують товар у великих 

кількостях; 

г) зниження ціни товарів для покупців, які оперативно оплачують свої 

рахунки. 

54.  Зниження ціни товару за умов здачі старого товару являє собою: 

а) функціональну знижку; 

б) товарообмінний залік; 

в) знижку за кількість; 

г) знижку за оплату готівкою. 

55. Зниження ціни товару, яке пропонується продавцями учасникам каналів  

товароруху є: 

а) функціональною знижкою; 

б) товарообмінним заліком; 

в) знижка за кількість; 

г) знижка за оплату готівкою. 

56.  Встановлення цін з урахуванням різноманітних груп покупців, 

місцезнаходження, часу, варіантів товарів відповідає стратегії: 

а) встановленню дискримінаційних цін; 
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б) встановленню цін зі знижками і заліками; 

в) встановленню цін для стимулювання збуту; 

г) встановленню цін, орієнтованих на споживчу цінність. 

57.  Ціни, котрі відкладаються у свідомості покупців і виступають у якості деякого 

цінового орієнтиру, коли покупці шукають певний товар – це: 

а) прейскурантна ціна; 

б) психологічна ціна; 

в) ціна-еталон; 

г) ціна ФОБ. 

58.  Стратегія, що заснована на пропозиції споживачам розумного поєднання 

якості і хорошого обслуговування за сприятливою ціною, являє собою: 

а) стратегію встановлення цін для стимулювання збуту; 

б) стратегію встановлення цін, які орієнтуються на міжнародні ринки; 

в) стратегію цін зі знижками і заліками; 

г) стратегію встановлення цін, орієнтованих на цінність. 

59.  Встановлення ціни ФОБ у місці походження товару означає, що всі витрати з 

доставки товару від підприємства виробника до місця призначення бере на себе: 

а) сам виробник; 

б) підприємства-посередники; 

в) клієнт (покупець); 

г) відповіді а, б, в – вірні. 

60.  Який із нижченаведених варіантів встановлення ціни на товар відповідає 

стратегії встановлення цін за географічною ознакою? 

а) встановлення ціни ФОБ в місці походження товару; 

б) встановлення зональних цін; 

в) встановлення цін з прийняттям на себе витрат на доставку; 

г) стратегії варіантів а, б, в та ін. 

61.  Яку із нижченаведених стратегій не рекомендується використовувати? 

а) стратегію ’’ зняття вершків’’; 

б) стратегію демпінгових цін; 
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в) стратегію завищеної ціни; 

г) стратегію економії. 

62. Яка із нижченаведених стратегій не є неетичною чи забороненою? 

а) стратегія демпінгових цін; 

б) стратегія ціноутворення, яка переслідує спекулятивну мету; 

в) стратегія монополістичного ціноутворення; 

г) стратегія завищеної ціни. 

63. Якій меті підприємства може відповідати стратегія підвищеної ціннісної 

значущості? 

а) створення конкурентної переваги; 

б) отримання максимального прибутку; 

в) проникнення в нову область; 

г) забезпечення ліквідності підприємства. 

64.  Яку стратегію ціноутворення слід використати, якщо перед підприємством 

стоїть мета виживання на ринку: 

а) стратегію “зняття вершків”; 

б) стратегію слідування за лідером; 

в) стратегію завищеної ціни; 

г) стратегію міцного впровадження на ринок. 

65. Якщо підприємство обрало стратегію встановлення цін зі знижкою і заліками, 

то метою її діяльності буде: 

а) підвищення віддачі від продажу; 

б) збільшення обсягу продажу і привернення нових споживачів; 

в) виживання на ринку; 

г) створення позитивного іміджу товару. 

 

66.  Якщо підприємство використовує стратегію встановлення ціни зі знижками і 

заліками, зокрема надає знижку за кількість, то постає мета: 

а) привернення нових значних оптовиків; 

б) створення позитивного іміджу товару; 



 90

в) захист від конкурентів; 

г) максимізація прибутку. 

67. Для проведення оцінки інфляційного очікування використовують: 

а) коефіцієнт цінової еластичності; 

б) зведений індекс споживчих цін, індекс цін виробників промислової 

продукції, індекс тарифів на вантажні перевезення, індекс цін на послуги для 

населення, індекс цін на матеріально-технічні ресурси, індекс цін на 

сільськогосподарську продукцію; 

в) точку беззбитковості; 

г) теорію ймовірності. 

68. Сутність цінової політики держави полягає: 

     а) у  державному регулюванні цін і тарифів та здійснені контролю за їх 

додержанням; 

      б) у  послідовному проведені лібералізації цін, державному регулюванні цін та 

тарифів та здійснені контролю за їх додержанням; 

      в) у встановлені жорстких цін і тарифів на товари та послуги та здійснені 

контролю за їх додержанням; 

      г) усі відповіді вірні. 

69. В процесі державного регулювання цін використовують: 

       а) прямі методи; 

       б) непрямі методи; 

       в) прямі методи і непрямі методи; 

       г) контролюючі методи. 

 

 

 

 ЗАДАЧІ 

Задача №1 
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 Фірма, яка реалізує телевізори знизила  роздрібну  ціну у другому кварталі з 

1380 грн до 1325 грн порівняно з першим кварталом, при цьому обсяг   продажу 

зріс на 12 %. Визначити еластичність попиту на цей товар, її вид, якщо у першому 

кварталі  було продано 135 телевізорів. Розрахувати товарообіг у 1 та 2 кварталах, 

а також темпи зростання (зниження) товарообігу у 2 кварталі порівняно з першим. 

Зробити висновки. 

Задача № 2 

 Визначити беззбитковий обсяг продажу календарів, якщо відомо,  що валові 

витрати складають 10000 грн, частка постійних витрат – 40%; змінні витрати на 

одиницю склали 1,8 грн, а ціна реалізації -  2,5 грн. 

Задача № 3 

Взуття надходить  у роздрібну торговельну мережу через посередників 

(оптовиків). 

Собівартість однієї пари жіночих туфель складає 110 грн. 

Прибуток підприємства-виробника  - 20% від собівартості. 

Оптова націнка складає  - 10% від оптової ціни виробника без ПДВ. 

Торгова націнка  складає  - 20% до ціни закупки без ПДВ. 

 Визначити: 

1. Роздрібну ціну однієї пари модельного взуття; 

2. Питому вагу кожного елемента у роздрібній ціні товару (собівартість, 

прибуток, ПДВ, торгової націнки) 

Задача № 4 

Торгова фірма закуповує товар за ціною 205 грн за одиницю і продає в 

кількості 700 ед. цього товару щотижня за ціною 255 грн. Маркетинговий відділ 

за результатами дослідження рекомендує підвищити ціну на 8%. Еластичність 

попиту дорівнює 0,9. 
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Розрахувати, скільки одиниць товару потрібно реалізувати фірмі, щоб 

зберегти свій валовий прибуток на колишньому рівні. Який прибуток після зміни 

ціни може одержати фірма з урахуванням стану попиту? 

Задача № 5 

Фірма виготовляє побутові обігрівачі і має наступні місячні показники 

діяльності: 

Обсяг продажу, шт.                                                   200 

Відпускна ціна, грн                                                   300 

Змінні витрати, грн                                                   150 

Постійні витрати, грн                                               20 000 

Менеджери фірми незадоволені обсягом продажу і розглядають доцільність 

зниження ціни на 12% з метою активізації обсягу продажу.  

Розрахувати беззбитковий обсяг продажу товарів до і після зниження цін. 

Визначити необхідну зміну обсягу продажу, що компенсує зниження ціни на 12%.  
 

Задача №6 

Визначити ціну на нові марки принтерів на основі їх корисності. Дані для 

розрахунків наведені у таблиці. Середня ринкова ціна  товарів аналогічного класу   

складає 850 грн. 

Таблиця - Балові оцінки за результатами експертних оцінок (за 50-бальною 

шкалою). 

Параметри 
товарів 

Коефіцієнт 
вагомості 

Марки товарів 
А Б В 

Швидкість печаті 0,15 35 45 20 
Вартість печаті 
однієї сторінки 0,35 35 25 40 
Ресурс картриджу 0,24 0 50 50 
Наявність режиму 
економії 0,21 50 50 0 
Дизайн 0,05 30 40 30 
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Додаток 1 
 

Витратні методи розрахунку ціни та їх характеристика 
 

Метод Характеристика методу Методика розрахунку ціни Умовні позначення 
1 2 3 4 

Метод повних 
витрат ( 

„ витрати плюс 
надбавка”) 

Полягає у сумуванні сукупних витрат та 
визначеної надбавки, яка забезпечує 
підприємству отримання прибутку 

1. 
V

AC
VCС одод +=  

2. 
ТН

С
Р од
од −

=
1

 

 

одС - собівартість одиниці продукції; 

одVC  - змінні витрати на одиницю 

продукції; 
АС - постійні витрати; 
V - обсяг виробництва; 

одР - ціна одиниці продукції; 

ТН  - торгова надбавка 

Метод прямих 
витрат 

Ціна формується шляхом додавання до 
змінних витрат та визначеної надбавки, 
її розмір  перевищує розмір надбавки 

при використанні методу повних витрат 
100

1 R
VCР

+×=  

 
Р - ціна; 
VC - змінні витрати; 
R- надбавка 

Визначення 
ціни з 

орієнтацією на 
суму покриття 

Накладні витрати компенсуються 
виручкою від продажу. Сума покриття – 
це різниця між виручкою та змінними 

витратами 

TR

qVCTR

P

VCP
DR

)( ×−=−=  

DR

FС
TRкритич

δ+=  

 
DR – частка суми покриття у ціні; 
TR – критичний розмір виручки 

Метод 
структурної 

аналогії 

Сутність методу полягає у визначені 
абсолютної суми матеріальних витрат 
або заробітної платні виробничих 
працівників за новим продуктом 

шляхом розрахунку суми та питомої 
ваги окремих витрат у структурі повних 
витрат за аналогічною групою продукції 









++= C

b

b
В

а

а
АРР

0

1

0

1
01  

1P - кінцева ціна; 

0P - базисна ціна; 

А – частка в ціні матеріальних витрат; 
В – частка в ціні заробітної платні; 

0а , 1а - базисні ціни матеріалів; 

та ціни матеріалів за час зміни; 

0b , 1b ,- ставки зарплати базисні та за 

час змін; 
С- незмінна частка ціни 
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Продовження додатку 1 

1 2 3 4 

Метод 
ціноутворення 

на основі 
аналізу 

беззбитковості 
та отримання 

цільового 
прибутку 

Встановлення ціни таким чином 
дозволяє покрити витрати 

виробництва та просування товару й 
отримати намічений прибуток 

 

VCP

FC
Q

−
∆+=  

 

 
Q- обсяг збуту; 
FC –постійні витрати; 
P – ціна одиниці продукції; 
VC – змінні витрати на одиницю 
продукції; 
∆ – цільовий прибуток 

 
Метод 

врахування 
рентабельності 

інвестицій 

Сутність полягає у визначені повних 
витрат на виробництво товарів при 
різних виробничих програмах  і 

визначення обсягу випуску, реалізація 
якого за визначеною ціною дозволить 

окупити відповідні капітальні 
вкладення 

∑−+= іНПСВЦ  

 

СВ – собівартість виробництва 
продукції; 
П – прибуток; 

іН  – і-та націнка, що включається у 

ціну; 
і=1,2,3 ...n – кількість націнок 

Метод 
цільового 
прибутку 

Досягається запланований рівень 
рентабельності при врахуванні 

виробничих потужностей та планової 
собівартості випуску. Як правило, при 
прийнятті рішення розглядаються три 

варіанти прогнозу продажу: 
оптимістичний, песимістичний, 

середній. 








 ×+







+=

)()( QE

KR

QE

F
CP  

Р - ціна; 
С  - прямі витрати на одиницю 
продукції; 
F - постійні витрати; 
K - інвестиції в основний і обіговий 
капітал; 
R  - рентабельність, що очікується; 

)(QE - прогноз продажу 

Метод 
визначення ціни 

з 
відшкодуванням 

витрат 
виробництва 

Ціна визначається з урахуванням 
фактичних витрат ( виробництва, 
адміністративних та витрат на 
реалізацію) і норми прибутку на 

ринку або у галузі. 

 
)( АВРАВЦ +×++=  

Ц – ціна реалізації; 
В – витрати виробництва; 
А- адміністративні витрати і витрати 
на реалізацію; 
Р – середня норма прибутку на ринку 
або у галузі 
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