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ВСТУП 

 

Активна інтеграція України до світових і європейських політичних і 

економічних структур вимагає інтенсифікації трансформаційних процесів. 

Сучасний період розвитку економіки держави характеризується загостренням 

конкурентної боротьби серед суб'єктів підприємницької діяльності практично у 

всіх галузях. Найгостріше це виявляється в торгівлі, де рівень конкуренції 

настільки великий, що багато господарюючих суб'єктів змушені залишати даний 

ринок. Щоб не лише виживати, але й успішно працювати на споживчому ринку 

або його сегменті підприємства торгівлі повинні проводити науково 

обґрунтовану політику розвитку, однією зі складових якої є ефективна цінова 

політика.  

Цінова політика – це найважливіший механізм, що забезпечує багато 

пріоритетів економічного розвитку підприємства. Вона суттєво впливає на 

обсяги господарської діяльності торговельного підприємства, формування його 

іміджу у споживачів, рівень фінансового стану. Окрім того, цінова політика 

торговельного підприємства являє собою дієвий інструмент його конкуренції на 

споживчому ринку. Розробка та обґрунтування цінової політики – один з 

найважливіших управлінських процесів, від ефективності якого значною мірою 

залежить успішне функціонування підприємств як в короткостроковій так і в 

довгостроковій перспективі. 

Сьогодні підприємства торгівлі повинні приймати всі цінові рішення 

самостійно, але при цьому вони не мають необхідного методичного 

інструментарію. Саме тому проблема формування ефективної цінової політики 

на рівні підприємства в умовах конкурентного середовища є однією з 

найактуальніших проблем економіки підприємства. 

Проблеми ціноутворення традиційно знаходилися в центрі уваги 

економічної науки. Значний внесок у теорію ціноутворення внесли Ж. Ж. 

Ломбер, Д. Ріккардо, Ф. Кене, А. Маршал, П. Самуельсон, Дж. Робіне, Е. 

Чемберлен, А. Пігу. Суть і проблеми ціноутворення в умовах економічної 

трансформації досліджені в працях Т. Бень, В. Бугулова, В. Князева, В. 

Кононенко, Ю. Лисенка, В. Міщенко, Т. Нейгла, Р. Холдена, П. Перерви, Р. 

Пікуліна, І. Серова, О. Зими та ін. Безпосередньо дослідженню проблем 

формування цінової політики підприємства присвячено роботи М. 

Виноградського, С. Дугіної, І. Єрухумовича, В. Коринєва, І. Ліпсица, Я. 

Литвиненко, Р. Ноздрьової, А. Павленко, Т. Слєпньової, О. Цацуліна, 3. Уткіна, 

П. Шуляка, Н. Яковлєва, О. Яркіна й ін. Вивчення особливостей формування 

цінової політики на рівні підприємства торгівлі та впливаючих на її 

ефективність чинників розвивається завдяки зусиллям Л. Балабанової, І. Бланка, 

Л. Лігоненко, А. Мазаракі, О. Сардак, В. Снігірьової. У роботах цих вчених 

досліджені загальні принципи, методи встановлення та корегування цін і 



 

 

 6 

торгових націнок, що застосовуються в ринкових умовах господарювання. 

Специфіка та соціальна значущість продуктів харчування як товарів, що 

мають певну роль у забезпеченні економічної безпеки країни та задовольняють 

життєво необхідні, фізіологічні потреби людини зумовлюють необхідність 

забезпечення процесу ціноутворення підприємств роздрібної торгівлі 

продовольчими товарами науково обґрунтованим методичним інструментарієм.  

 Однак вивчення опублікованих робіт і практики господарської діяльності 

підприємств роздрібної торгівлі продовольчими товарами свідчить про те, що, 

не дивлячись на плідну роботу вітчизняних учених, окремі аспекти методичного 

забезпечення формування цінової політики підприємств торгівлі в умовах 

конкурентного середовища розроблені недостатньо повно та вимагають 

уточнення і розвитку в сучасних умовах господарювання. Це, у першу чергу, 

питання: 

– визначення особливостей та тенденції розвитку ринку продовольчих 

товарів; 

– дослідження впливу факторів (попиту, пропозиції, конкуренції, 

державного регулювання) на цінову політику підприємств роздрібної торгівлі; 

– забезпечення відповідності цінової політики загальній політиці розвитку 

торгового підприємства;  

– ідентифікації типів цінових політик за конкурентними групами 

підприємств роздрібної торгівлі продовольчими товарами; 

– створення комплексної багатокритеріальної системи оцінки 

ефективності цінової політики, що проводиться, на певному етапі розвитку 

торгового підприємства; 

– обґрунтування методу оцінки впливу факторів зовнішнього середовища 

на формування ефективної цінової політики підприємств торгівлі; 

– формування економічно обґрунтованої цінової політики з урахуванням 

невизначеності, що властива ринковій системі господарювання й ін. 

Саме вирішенню цих питань і присвячена монографія. 

Викладені розробки, пропозиції та рекомендації мають 

загальнометодичне значення та зорієнтовані на потреби практики, перевірені 

на можливість та реальність їх застосування. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЦІНОУТВОРЕННЯ  

В ТОРГІВЛІ  

 

1.1. Теорія ціни як методологічна основа формування сучасної 

цінової політики 

 

Теорія ціни належить до фундаментальних та складних питань 

економічної науки, бо в цінах віддзеркалюється вся сукупність економічних 

відносин і взаємозв’язок учасників суспільного виробництва. 

Тому володіння основними положеннями теорії ціни, розуміння її 

сутності та логіки формування, особливо за сучасних умов імовірнісного 

характеру динаміки ринкового середовища є не тільки вагомою та 

необхідною підставою, а й методологічною основою розробки дієвої цінової 

політики та, за цих обставин, успішного функціонування на ринку. 

Відомо, що виникнення і розвиток ціни та її економічна природа 

безпосередньо пов’язані з розвитком товарного виробництва, ринку, появою 

грошей та дією закону вартості. 

Розвиток ринку, здійснення обміну товарів на основі співвідношення їх 

цін, вплив ціни на формування товарно-грошових відносин обумовили 

розвиток економічної теорії щодо природи, сутності ціни, механізму 

ціноутворення та формування цінової політики. 

У сучасній економічній науці методологічні аспекти формування 

цінової політики базуються на поглядах економістів-класиків та 

сформульовані в теорії ціни. Розвиток основних ідей теорії ціни пов'язаний з 

прагненням вчених знайти деяку емпіричну сутність, субстанцію, 

першооснову реальних цін. 

Ретроспективний аналіз економічної думки стосовно змісту ринкової 

ціни та процесу ціноутворення свідчить про різну спрямованість підходів до 

її формування на різних історичних етапах та відсутність одностайності 

серед представників різних економічних шкіл у трактуванні сутності ціни. 

Розбіжності між ними проходять за двома напрямками: 

1) наявність у ціни об’єктивної першооснови – вартості (цінності), до 

якої тяжіє рівень цін однорідних факторів; 

2) відсутність в ціні первинної субстанції та визначення її рівня в 

процесі обміну з можливими відхиленнями від рівноважного стану під 

впливом факторів попиту і пропозиції. 

В рамках першого напрямку розмежовуються наступні підходи до 

визначення вартості товару: 

а) вартість як об’єктивну основу ціни формують затрати факторів 

виробництва (теорія трудової вартості – В. Петті, А. Сміт, Д. Рікардо, К. 
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Маркс; теорія витрат виробництва – Ф. Кене; теорія факторів виробництва – 

Ж. Сей, Ф. Бастіа) [10; 55]; 

б) вартість та її величина визначаються абсолютним або відносним 

рівнем корисності (теорія граничної корисності – Л. Вальрас, У. Джевонс, К. 

Менгер, Ф. Візер; теорія попиту і пропозиції – В. Парето, М. Кунце та ін.) 

[10; 84]; 

в) рівнозначними чинниками вартості є як факторні затрати, так і 

корисність (А. Маршалл, Е. Чемберлен, М. Туган-Барановський та інші) [10; 

84; 178; 297]. 

Інший напрям трактування досліджуваної категорії виходить з того, що 

ціна є самостійним поняттям, виступає результатом взаємодії ринкових сил і 

набуває форми рівноважної ціни. Визначальним фактором ціни попиту 

служить гранична корисність товару для споживачів, а ціна пропозиції 

вирішальним чином залежить від граничних витрат на його виготовлення. 

Тому за збалансованого стану ринку грошовий вираз корисності та 

понесених витрат співпадають, формуючи рівноважну ціну (Дж. Кейнс, Ф. 

Найт, В. Віланд, Дж. Вільямс) [10; 84]. 

Економісти – представники теорій трудового підходу до визначення 

вартості (трудової вартості та факторів виробництва) наголошували на тому, 

що основою ціни є вартість праці або вартість факторів виробництва. 

Один з засновників політичної економії В. Петті дійшов висновку, що 

об’єктивною основою ринкової ціни є вартість вкладеної праці [10; 84]. 

Погоджувався з ним і А. Сміт, який відмічав, що кожен з учасників обміну 

формує своє уявлення про справедливість угоди, виходячи з того, яких 

зусиль коштувало б йому самому виготовлення товару, який він хоче 

придбати [55]. Але, згідно з його теорією, дійсна вартість – категорія 

суб’єктивно оціночна, а не об’єктивна: кожен визначає вигідність обміну з 

урахуванням економії власних зусиль. Разом з тим, у А. Сміта витрати не 

визначались тільки однією працею. Він характеризував механізм ринкової 

саморегуляції на основі вільних цін, що формуються залежно від попиту і 

пропозиції, а також використовував поняття цінності у двох значеннях – 

цінність в споживанні та цінність в обміні [55]. 

Отже, в трактуванні А Сміта були закладені передумови для розвитку 

двох напрямків теорії ціни, які вплинули на розуміння проблеми формування 

цінової політики: теорій трудової вартості та теорій нетрудової вартості. 

У середині ХІХ століття ці дві лінії чітко розмежувались. Д. Рікардо, К. 

Маркс розвинули перший напрямок, причому зводили витрати виробництва 

лише до витрат живої праці. Так, К. Маркс, відмічаючи двояку оцінку 

реальної вартості товару – на основі витрат виробника та корисності для 

споживача, пояснював її двояким характером праці, яка створює цей товар. 

Він розмежував «втілену працю» на «конкретну», яка створює товар певної 
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корисності, та «абстрактну», що створює його вартість [296]. 

Представники теорії факторів виробництва (Ж. Сей, Ф. Бастіа та ін.) 

певним чином акцентували увагу на корисності речей, але реальну її вартість 

виводили з вартості факторів виробництва [10].  

Виходячи з концепцій економістів-класиків, головна ідея теорій 

трудової вартості полягає в тому, що основним законом товарного 

виробництва є закон вартості. Згідно з цим законом вартість товару 

визначається на основі суспільно-необхідних витрат, а ціна є грошовим 

виразом вартості. Закон вартості діє як закон-тенденція через відхилення цін 

від вартості. 

На наш погляд, такий підхід до трактування ціни не зовсім відповідає 

сучасним умовам, недостатньо відображає сутність проблеми формування 

цінової політики. Це пояснюється тим, що у даній концепції вартість 

розглядається без зв’язку з корисністю і не розкривається, як вирішуються 

протиріччя, яке виникає через те, що, з одного боку, товар – це вираз праці, а 

з іншого – корисна річ. 

Окрім того, «вартісний» підхід до формування ціни в його трудовому 

трактуванні є обмеженим внаслідок застосування тільки до продуктів, які є 

результатом людської праці. 

Концепції нетрудових теорій вартості базуються на тому, що основою 

цієї вартості і ціни є корисність товару для споживача, яка визначається не у 

виробництві, а в процесі обміну. Відповідно, ціна залежить від суми грошей, 

яку покупець згоден заплатити за товар. 

Корисність же товару залежить від системи потреб та його запасу у 

споживача. І якщо за умов незмінної величини потреби кількість товару 

збільшується, то гранична корисність його знижується та, навпаки. Це 

випливає на ринкову ціну товару – зі збільшенням запасу товару у 

споживанні, незалежно від витрат продавця, вона повинна падати. Отже, ціна 

залежить тільки від корисності товару для споживача, а не від витрат. 

Ми вважаємо, що теорії нетрудової вартості не зовсім відповідають 

потребам практики, тому що суб’єктивна корисність не має об’єктивних 

кількісних одиниць виміру. Умовні одиниці (ютіли), що використовуються 

для розрахунку корисності, не мають реального змісту і, тому носять 

довільний характер. 

У цілому теорії трудової та нетрудової (ціннісної) вартості, 

досліджуючи економічні процеси з різних позицій законів товарного 

виробництва та економічної психології, зробили значний внесок в розуміння 

проблеми формування цінової політики. Разом з тим їх не можна вважати 

універсальними. Труд як і психологія людей – абстрактні поняття, які, хоча і 

пояснюються, але не є простими й очевидними. Тому жодна з зазначених 

концепцій не розкриває повністю сутності понять «ціна» та «вартість», не 
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позбавляють їх об’єктивного прямого вимірювання, не вирішують проблему 

формування оптимальної ціни. 

Найбільш близькою до відображення сутності проблеми формування 

сучасної цінової політики, на наш погляд, є концепція неокласичного 

синтезу, яка об’єднала позиції вчених – представників двох зазначених 

підходів. Вона розпочала перехід від теорії вартості до теорії ціни. Розвиток 

даної концепції відбувався в напрямку, що був заданий А. Маршаллом, на 

думку якого ані попит, ані пропозиція не мають пріоритету при визначенні 

цін. Вони є рівноправними елементами ринкового ціноутворення [10; 84].  

При вирішенні проблеми формування ціни А. Маршалл 

використовував функціональний підхід на відміну від причинно-

наслідкового, який застосовували його попередники. Він вважав, що дискусія 

про першопричини ціни та її вплив на ці причини не дає результату, оскільки 

ринкова ціна є і причиною, і наслідком. Вирішення проблеми формування 

ціни він бачив у дослідженні реально діючого механізму ринкового 

господарства та розумінні принципів його функціонування. При цьому автор 

заперечував необхідність державного втручання в ціновий механізм, що є 

помилкою [10]. 

Теорія А. Маршалла набула подальшого розвитку в напрямку аналізу 

проблем формування цін на ринку залежно від виду конкуренції (Дж. 

Робінсон, Е. Чемберлен) [10; 187]. Також його концепцію доповнила теорія 

альтернативної вартості, яка, на наш погляд, більш повно відбиває проблему 

формування сучасної цінової політики. Це обумовлено тим, що розглядаючи 

альтернативну вартість з точки зору цінності товару з боку попиту та 

цінності ресурсів з боку виробництва, дана теорія вказує на можливість 

вибору товарів і ресурсів з усіх альтернатив [187]. 

М. І. Туган-Барановський став першим українським вченим-

економістом, який не тільки здійснив порівняльний аналіз теорій попиту й 

пропозиції та граничної корисності з теоріями трудової вартості та факторів 

виробництва з проблем вартості як вихідної та центральної в політичній 

економії, а й наголосив на необхідності їх поєднання та дослідження катюго-

рії цінності з точки зору об’єктивних (які підтверджуються теорією гранич-

ної корисності) та суб’єктивних (за теорією трудової вартості) факторів [297]. 

Таким чином аналіз основних положень теорії вартості та ціни 

дозволяє стверджувати, що саме ціна надає теоретичне обґрунтування 

сучасної цінової політики, оскільки вона демонструє логіку формування цін, 

розкриває два підходи до ціноутворення – витратний і ціннісний (які в свою 

чергу, мають різні можливості та ступінь впливу на досягнення економічних 

та ринкових цілей підприємства), дозволяє визначити зовнішню та 

внутрішню спрямованість цінової політики, а також ринкові та внутрішні 

фактори, що впливають на рівень цін і обумовлюють її вибір. 
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Теорія ціни набувала і набуває постійного розвитку у зв’язку з 

новітніми тенденціями економічного середовища та необхідністю 

вдосконалення різних аспектів цінової політики відповідно до вимог часу. 

Погляди вчених на синтез сучасної цінової моделі можна умовно 

поділити на три групи. 

До першої належать пропозиції здійснити теоретичний синтез на основі 

трудової доктрини з підсиленням її сучасними методами кількісного й 

якісного аналізу (М. Артус, І. Бланк, І Бойчик, П. Харів, М. Павлишенко, Є. 

Іванов та ін.) [13; 24; 25; 206; 119]. Характерною особливістю таких наукових 

побудов є їх базування на принципах трудової теорії. При цьому чинним 

залишається понятійний ланцюг трудового підходу: “суспільна вартість” – 

“ціна виробництва” – “ринкова ціна” – “ціна реалізації”. Діалектика 

взаємозв’язку між ними полягає в тому, що на боці ціни виробництва 

виступає всезагальна закономірність, а саме – в кожному товарному 

виробництві внутрішньою основою цін усіх товарів є вартість; ринкова ціна 

виражає особливості в ціноутворенні на даний вид товарів; ціна реалізації 

вказує на конкретні, одиничні умови його купівлі-продажу. Саме на 

останньому етапі ціна товару як одиничне формується під впливом 

численних конкретних умов обміну та передбачає суб’єктивну оцінку його 

корисності, рідкісності та інших властивостей в руслі теорії граничної 

корисності. 

Друга група економістів висловлює думку про рівноправне 

представлення трудових і кориснісних засад вартості й ціни в синтетичній 

ціновій моделі (А. Деева, В. Іваненко, Е. Уткін, А. Некіпелов, В. Єсипов, Я. 

Литвиненко, Ф. Котлер, М. Макаренко, В. Пінішко та ін.) [89; 118; 139; 157; 

170; 191; 217; 300; 316]. Потенційна можливість синтезу криється у 

спільному об’єкті досліджень – грошовій формі кориснісно-витратної 

субстанції товару, а також переважне визнання матеріального виробництва в 

якості сфери формування фундаменту товарних цін. 

Дослідники практичних проблем ціноутворення віддають перевагу 

ціннісному тлумаченню ціни, використовуючи в якості методичної бази 

аналізу переважно маржинальні принципи, при цьому не відмовляючись від 

трудового підходу (М. Абрютина, Л. Балабанова, О. Сардак, Р. Долан, Г. 

Саймон, І Липсиць, В. Тарасевич, Ю. Тормоса, Г. Чубаков, А. Шкварчук та 

ін.) [2; 17; 98; 156; 286; 295; 334; 337]. 

Новітні гіпотези сутності ціни й вартості (як основи ціни), висунуті 

дослідниками як альтернатива попереднім концепціям, поки що не отримали 

належного обґрунтування і відчутного поширення серед наукової 

громадськості. Так, трансформація вартісних відносин у процесі науково-

технічного прогресу, набуття інформацією та знаннями виробничо-

факторного характеру, соціально-економічний розвиток у напрямку до 
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постіндустріального суспільства дали підстави стверджувати, що за таких 

умов саме людські знання та інформація постають не просто новим 

чинником ціни, а принципово іншим підґрунтям вартості (В. Іноземцев) 

[121]. Інша концепція – еволюційної економіки – доводить, що господарська 

система, її об’єкти та відносини між суб’єктами розвиваються за тими ж 

законами, що й біологічні системи, а природа й динаміка цін зумовлюються 

народженням, розвитком і загибеллю економічних генерацій (В. Маєвський) 

[168]. Однак модерністські концепції адекватно відбиваючи окремі новітні 

тенденції економічної дійсності, ще не сформувались у цілісні самостійні 

теорії, не набули достатнього розвитку й обґрунтування. 

Таким чином, незважаючи на багатостолітні дослідження сутності та 

економічної природи ціни, вчені не дійшли єдиної думки стосовно цих 

питань. Це свідчить про складність і багатогранність змісту, економічної 

природи ціни і ціноутворення та підтверджується існуванням різноманітних 

визначень, що характеризують сутність ціни (згруповані відповідно до 

виділених трьох напрямків) (табл. 1.1). 

 

Таблиця 1.1 – Наукові погляди на сутність категорії «ціна» 

Автори  Визначення  
1 2 

На основі трудової доктрини 

М. Артус  Грошовий показник виміру суспільного визнання затрат уречевленої 

праці на 1 од. товару та задоволення потреб споживача за 

посередництвом обміну. 

І. Бланк Грошовий вираз ринкової вартості товару або послуги. 

І. Бойчик, 

П. Харів 

Грошовий вираз вартості, кількості грошей, що сплачується або 

одержується за одиницю товару або послуги. 

На основі рівноправного представлення трудових і кориснісних засад вартості 

А. Дєєва,  

М. Чечетов,  

Е. Уткін,  

О. Некіпелов 

Сума грошей, за яку продавець хоче продати, а покупець готовий купити 

1 од. продукції. 

В. Єсіпов,  

Я.Литвиненко,  

Ф. Котлер  

Еквівалент обміну товару на гроші. 

М. Макаренко  Грошовий вираз затратно-кориснісних властивостей товару. 

В. Пінішко Грошове вираження мінової вартості 1 од. продукції, яка виникає в 

процесі обміну і формується не без участі суб’єктивних факторів. 

На основі переважно маржинальних принципів 

М. Абрютіна  Сума грошей, яку покупець добровільно сплачує продавцю за 1 од. 

товару за умови, що обидва є незалежними та керуються тільки 

комерційними міркуваннями. 

Л. Балабанова Оцінка споживчої вартості з погляду того, хто виробляє або обмінює 

товар. 

Р. Долан  Економічна жертва, яку приносить покупець заради придбання продукту 

або послуги. 
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Продовження таблиці 1.1 
1 2 

В. 

Тарасевич 

Грошовий вираз цінності товару, послуги, фактора виробництва в процесі 

обміну. 

Л. Шкварчук,  

І. Ліпсіц,  

Ю. Тормоса 

Сума грошей, що сплачується за 1 од. товару. 

 

Наведені визначення не є суперечливими, ґрунтуються на зазначених 

положеннях існуючих економічних теорій, висвітлюють першооснову ціни 

(на думку певних авторів), характеризують різні аспекти економічної 

природи ціни та напрямки конкретних досліджень. 

Оскільки ціни охоплюють всі рівні економічних відносин в суспільстві, 

то для більш чіткого розуміння їх економічної природи вважаємо за 

необхідне розмежувати підходи щодо трактування змісту і економічної 

природи ціни залежно від місця і рівня функціонування та, відповідно до 

цього, систематизувати її функції (рис. 1.1). 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Підходи до трактування змісту та економічної природи 

ціни 

ЦІНА 
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ринкової 
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елемент 
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вираз вартості  
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Еквівалент 
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гроші 

Ціна як 

інструмент 

управління 

Ціна як 

параметр 

діяльності 

підприємства 

Сума грошей, за яку продавець бажає 

продати, а покупець добровільно сплачує 

продавцю за 1 од. товару, за умови, що 

обидва є незалежними та керуються тільки 

комерційними міркуваннями  

Грошовий вираз 

затратно-

кориснісних 

властивостей 

товару 

Засіб, 

економічний 

важіль, за 

допомогою якого 

можна змінювати 

економічний стан 

об’єкту, 

орієнтувати його 

на досягнення 

цілей розвитку 



 

 

 14 

Ціна як складна та багатогранна категорія одночасно має декілька 

проявів. Класичне визначення ціни, яке дав К. Маркс і з яким погоджуються 

майже всі вчені (є відмінності, як зазначалось вище, при трактуванні 

вартості), а саме: ціна є грошовим виразом вартості товару, – не дозволяє 

пов’язати її з конкретним місцем і часом формування, сферою та галуззю 

економіки, видом господарської діяльності. Причиною є те, що основою 

вартості є втілена в продукцію абстрактна праця або абстрактна модель 

формування й оцінки суспільної корисності. І тому, теорії трудової вартості і 

граничної корисності не пристосовані, на нашу думку, для практики 

ціноутворення, а визначення ціни як грошового виразу вартості товару 

характеризує її як абстрактну категорію. 

На цьому наголошують і такі економісти, як М. Абрютіна та В. 

Пінішко [2; 217]. 

Якщо ціна може бути пов’язана з певним рівнем і суб’єктом 

економічних відносин, конкретним місцем і часом формування, сферою 

економіки та видом господарської діяльності, то її можна вважати 

конкретною категорією і використовувати для практичного ціноутворення. 

Оскільки ціни охоплюють всі рівні економічних відносин, 

обслуговують всі сфери економіки, відіграють активну роль у виконанні 

багатьох соціально-економічних завдань, то для більш чіткого розуміння 

сутності, функцій і ролі ціни як конкретної економічної категорії пропонуємо 

виділити підходи до визначення її змісту і природи відповідно до рівня і 

суб’єкту економічних відносин, а саме розглянути ціну як: 

– складову ринкової економіки; 

– елемент ринку; 

– параметр діяльності підприємства. 

Також, вважаємо за необхідне розглянути сутність та завдання ціни як 

інструмента управління відповідно до тієї ролі, яку вона відіграє в цьому 

процесі. 

Як складову ринкової економіки, ціну, на нашу думку, може 

характеризувати її визначення як еквіваленту обміну товару на гроші. Таке 

визначення ціни відмічено в працях В. Єсіпова, Я. Литвиненка, Ф. Котлера, 

В. Корінєва та інших [157; 136; 137; 139; 316]. Еквівалент свідчить про 

наявність кількісної характеристики товару в грошових одиницях, тобто 

грошового вимірювання, без якого неможливе нормальне функціонування 

економіки. А також про суспільне визнання товару (задоволення потреби) за 

посередництвом обміну (що є головним змістом і сутністю ринкових 

відносин), бо тільки на основі певної рівноваги попиту і пропозиції є 

можливим еквівалентний обмін. 

Для характеристики ціни як елементу ринку використаємо визначення 

ціни М. Абрютіної, в якому ціна характеризується сумою грошей, за яку 
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продавець бажає продати, і яку покупець добровільно сплачує продавцю за 1 

од. товару, за умови, що обидва є незалежними та керуються тільки 

комерційними міркуваннями [2]. Це визначення містить всі необхідні та 

достатні ознаки (явні та неявні) ціни як елементу ринку, а саме: 

– йдеться про фактичну угоду купівлі-продажу; 

– передбачається вільний ринок: продавець – суб’єкт пропозиції – 

пропонує свій товар або послугу будь-якому покупцю, а покупець – суб’єкт 

попиту – обирає продавця; 

– йдеться про індивідуальну ціну на конкретний товар, в якій 

відбивається положення товару на ринку, попит на нього, доцільність обміну 

та укладання угод; 

– йдеться про збалансування – шляхом знаходження компромісу – 

платоспроможного попиту та вартості реалізованих товарів і послуг, що 

дасть змогу зафіксувати обсяг товарообороту сумою ринкових цін. 

Ціну як параметр діяльності підприємств можна охарактеризувати, на 

наш погляд, як грошовий вираз затратно-корисних властивостей товару 

(визначення М. Макаренка) [170]. Затратні властивості визначаються 

кількістю та якістю витрачених на виготовлення та реалізацію товару 

ресурсів; кориснісна сторона забезпечується рівнем інтенсивності споживчих 

властивостей, ступенем їх відповідності потребам споживачів. Отже, це 

визначення містить основні чинники, які визначають всі напрямки діяльності 

та обумовлюють її результати. 

Із зазначених визначень сутності ціни як категорії практичного 

ціноутворення витікає необхідність та доцільність використання ціни в 

управлінні. Ціна як інструмент управління, на нашу думку, є  засобом, 

економічним важелем, за допомогою якого можна змінювати економічний 

стан об’єкту, орієнтувати його на досягнення цілей розвитку. Слід 

підкреслити, що ціна є витонченим, гнучким інструментом і, в той же час, 

достатньо потужним важелем управління економікою, тому вдале його 

використання залежить від чіткого розуміння теоретичних та практичних 

аспектів ціноутворення і, в першу чергу сутності, змісту та ролі такого 

інструменту як ціна. 

Найповніше сутність ціни проявляється в ряді функцій, які 

характеризують її роль в економіці. Функції цін пов’язані з дією об’єктивних 

економічних законів, які визначають їх роль у господарському механізмі. 

Вони характеризуються сукупністю загальних властивостей, які об’єктивно 

притаманні ціні як економічній категорії. Ці властивості обумовлюють роль і 

місце ціни в ринковому механізмі та її активний вплив на економічні процеси 

суспільного розвитку. Загальноприйнятими є наступні функції цін: 

– вимірювально-облікова – вимірювання, облік і контроль затрат і 

результатів діяльності, їх аналіз; 
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– розподільча – перерозподіл вартості суспільного продукту, 

відшкодування витрат, реалізація нагромаджень; 

– стимулююча – економічне стимулювання виробників і споживачів; 

– регулююча – балансування попиту і пропозиції. 

У той же час деякі науковці (А. Дєєва, В. Пінішко та інші) [89; 136; 

217] вважають, що ціни виконують також функції: 

– інформаційну – інформування про рівень всіх конкурентних цін на 

продукцію і товари та їх зміни; 

– управлінську – управління з допомогою цін операційно-виробничими 

і фінансовими процесами; 

– соціальну – вплив зміни цін на обсяги та структуру споживання, що 

має певний сенс. 

Усі функції є взаємопов’язаними та взаємообумовленими і виокремити 

прояв кожної з них є практично неможливим. 

Функції цін, їх зміст і прояв різняться залежно від економічного 

середовища, в якому використовуються ціни та конкретних умов 

господарювання. 

Деталізуємо прояв функцій і роль ціни відповідно до рівнів 

економічних відносин, враховуючи інформаційну і соціальну без чіткого 

розподілу між ними через їх взаємозалежність (табл. 1.2).  

Систематизація функцій ціни як конкретної категорії дає змогу 

стверджувати, що ціна є головним стрижнем економіки, та погодитись і 

підтвердити думку В. Єсіпова з приводу того, що саме ціни в ринковій 

економіці визначають відповіді на фундаментальні питання: 

1. Що і в яких обсягах виробляти ? 

2. Як виробляти – за допомогою яких ресурсів і технологій ? 

3. Для кого виробляти – як продукти виробництва будуть розподілятись 

між членами суспільства ? [316]. 

Що виробляти та в яких обсягах – визначається потребами покупців. 

Більшій потребі відповідає готовність платити більш високу ціну. Таким 

чином, в економіці формується структура цін, яка відображає відносну 

цінність різних товарів та послуг для суспільства в цілому. 

За умов зміни переваг споживачів змінюється структура споживчих 

витрат і, як наслідок, змінюється структура цін, яка по-іншому вирішує 

питання, що виробляти. 

Вибір, за допомогою яких ресурсів і технологій здійснювати 

виробництво, вирішується залежно від цін на фактори виробництва та 

величини прибутку на ті чи інші товари. 

Розподіл продукції між членами суспільства (відповідь на питання 

«Для кого виробляти ?») залежить від розподілу доходу між індивідами та 

цін на товари та послуги. 
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Таблиця 1.2 – Функції та роль ціни як конкретної категорії практичного ціноутворення 

Ціна як: 

складова ринкової 

економіки 

елемент ринку параметр діяльності 

підприємства 

інструмент управління 

1 2 3 4 

- опосередковує всі товарно-

грошові відносини, формує 

більшість економічних відносин 

сфери виробництва, обігу й 

споживання, та впливає на них;  

- обслуговує господарський 

обіг і є показником мінових 

відносин між товарами і 

грошима; 

- сприяє утворенню, розподілу 

та використанню грошових 

нагромаджень, служить 

кількісним регулятором 

грошового обігу; 

- виконує роль носія ВВП та 

впливає на його обсяг і розподіл; 

- є засобом розрахунку всіх 

вартісних (ВВП, національний 

дохід, обсяг капіталовкладень 

тощо) та відносних показників; 

- забезпечує процес реалізації 

створеного в національній еконо-

міці суспільного продукту за 

матеріально-речовим складом і 

вартістю; 

- показує, скільки коштує 

суспільству задоволення потреби 

в тій чи іншій продукції, є  

- є посередником при обміні 

товарів на гроші; 

- вимірює платоспроможний попит 

та обсяг товарної пропозиції у 

грошовому виразі; 
- інформує про стан відповідності 

обсягу виробництва суспільним 

потребам; 
- є засобом встановлення певних 

відносин між виробником і 

покупцем, забезпечує можливість 

існування виробника; 
- здійснює зв'язок між споживчим 

попитом і ресурсозабезпеченою 

пропозицією та служить гнучким 

важелем узгодженості між ними; 
- є мотивацією для розширення або 

обмеження виробництва та 

споживання; 
- балансує співвідношення суми 

грошових доходів споживачів і суми 

цін товарної маси; 
є індикатором, що відображає 

політику і кон’юнктуру ринку, 

торговельний та економічний ризик, 

кредитно-фінансову ситуацію, 

ступінь конкуренції на ринку; 

- є вимірником обсягу 

виробництва і реалізації, його 

структури різних за формою 

ресурсів, витрат і результатів 

діяльності у грошовому виразі; 

- визначає абсолютні та 

відносні показники, що 

характеризують 

результативність та ефективність 

діяльності суб’єктів 

господарювання; 

- є кінцевим оціночним 

показником, що характеризує 

товар (якісні властивості, 

потребу в ньому, доцільність 

обміну); 

- дозволяє порівнювати свій 

асортимент з конкурентами, 

потребами та перспективними 

напрямами задоволення попиту; 

- є показником виміру 

суспільної оцінки витрат і 

результатів суб’єктів 

господарювання; 

- порівнює свої індивідуальні 

витрати з суспільними; 

сприяє формуванню певних 

уявлень про підприємство; 

- є регулятором економічних 

відносин суспільного 

виробництва; 

- - обумовлює та впливає на 

можливості реалізації 

практично всіх економічних 

інтересів на макро- та 

мікрорівнях; 

- визначає та коригує 

основні економічні пропорції 

ринкової економіки; 

- є засобом коригування 

попиту та пропозиції на товари 

та послуги; 

- впливає на відносини між 

підприємством і покупцями, 

сприяє вибору партнерів 

економічних відносин; 

- стимулює виробництво і 

реалізацію через величину 

прибутку; 

- стимулює НТП, 

інноваційний розвиток, 

ресурсозбереження; 

- забезпечує мобілізацію 

коштів для покриття 

господарських витрат та 

отримання прибутку; 
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Продовження таблиці 1.2 
1 2 3 4 

фінансовим показником 

рідкісності благ; 

- забезпечує функціонування 

бюджетної та фінансової 

системи, є чинником фінансової 

стабільності; 

- відбиває суму і структуру всіх 

видів витрачених ресурсів в 

процесі виробництва й обігу, 

визначає спрямування їх в різні 

галузі; 

- є фактором територіального 

розміщення виробництва; 

- є інструментом перерозподілу 

капіталу та засобом впливу на 

інвестиційну політику; 

- стимулює НТП, економію 

ресурсів; 

- є фактором оподаткування; 

- є головною складовою 

інфляційних процесів; 

- є фактором рівня життя 

населення, визначає рівень 

реальних доходів населення, 

впливає на рівень і структуру 

споживання. 

- впливає на формування 

кон’юнктури і місткості ринку та 

купівельну спроможність грошей; 
- є регулятором, з допомогою 

якого здійснюється вплив на попит 

і пропозицію, структуру ринку, 

оборотність товарних запасів. 

- є особливим інформаційним 

носієм, що застосовується для 

аналізу, прогнозування та 

управління розвитком суб’єктів 

господарювання; 

- є економічним барометром 

господарського 

життя;характеризує й обумовлює 

частку ринку та цінність 

кожного її відсотка; 

- обумовлює обсяг джерел 

внутрішньогосподарського 

нагромадження; 

- є важливим показником 

вибору оптимальних 

господарських рішень; 

- задає пріоритети технічній та 

інноваційній політиці, визначає 

ефективність її альтернативних 

стратегій; 

- визначає спроможність 

ризикувати. 

- впливає на ефективність 

господарювання, фінансову 

стабільність, стійкість до 

ризиків; 

- є чинником 

довгострокової 

рентабельності; 

- є важливим елементом 

стратегічного і тактичного 

управління підприємством; 

- є центральним елементом 

конкурентної стратегії, 

засобом конкурентної 

боротьби та відстоювання 

власних інтересів; 

- є елементом і засобом 

маркетингової діяльності; 

- є критерієм оцінювання 

раціональності прийнятих 

рішень щодо будь-якого 

напряму діяльності. 
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Отже, ціна є спрямовуючою силою ринку. І розуміння цін, на думку А. 

Пезенті, призводить до «розуміння законів, якими живе ринок, а також 

структури всієї економіки» [256]. 

Таким чином визначення змісту і природи ціни як економічної 

категорії відповідно до рівня і суб’єкту економічних відносин та 

розмежування її функцій також є теоретичним і практичним підґрунтям для 

розробки та реалізації цінової політики, бо [42]:  

– підтверджують: позицію А. Маршалла з приводу того, що ціни є і 

причиною, і наслідком певних ринкових та економічних процесів; наявність 

витратного і ціннісного підходів до ціноутворення та спрямування цінової 

політики; необхідність зовнішньої та внутрішньої її складових; 

– конкретизують вплив ціни на економічні і соціальні процеси та, 

відповідно, дозволяють визначити шляхи реалізації цілей підприємства за 

допомогою цін і окреслити цілі цінової політики; 

– надають можливість виявити зовнішні (макро- і мікросередовища) 

та внутрішні фактори ціноутворення та вибору цінової політики; 

– вказують на можливість та сферу застосування ціни в управлінні 

економічними процесами на різних рівнях. 

Отже, дослідження теорії ціни, вивчення її сутності, розкриття змісту 

та економічної природи як конкретної категорії є на тільки теоретичним і 

практичним підґрунтям, а й методологічною основою формування цінової 

політики. Це, в свою чергу обумовлює необхідність виявлення сутнісних 

характеристик та особливостей цін і ціноутворення, які є предметом і змістом 

певної цінової політики.  

 

 

1.2. Сутнісні характеристики та особливості цін і ціноутворення в 

роздрібній торгівлі 

 

Існування ціни як практичної категорії, яка обслуговує інтереси 

конкретних суб’єктів, є прив’язаною (як зазначалось вище) до конкретного 

виду, місця, часу, галузі чи сфери застосування та наділена іншими ознаками, 

обумовлює наявність цілої системи цін. Остання являє собою сукупність всіх 

конкретних цін, об’єднаних у певні групи (види) за певними ознаками і 

пов’язаних у середині та за межами системи багатоканальними зв’язками 

різної тісноти й напрямків [217]. Перед усім в системі цін можна виділити дві 

взаємопов’язані підсистеми: ціни внутрішнього ринку та ціни зовнішньої 

торгівлі. 

Зосередимо увагу на цінах внутрішнього ринку та такому їх різновиду 

як роздрібні ціни, що відповідає напрямкам даного дослідження. 

Ціни, що функціонують на внутрішньому ринку, являють собою 
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складну систему, яка обслуговує всі аспекти товарно-грошових відносин. 

Щоб вирішувати необхідні завдання, система цін має бути гнучкою і 

відображати всю різноманітність сфер їхнього застосування. І тому всі 

дослідники проблем ціноутворення тією чи іншою мірою висвітлюють різні 

види цін та аспекти ціноутворення, розглядають і систематизують їх за 

різними ознаками. Методологічні питання систематизації цін не мають чіткої 

остаточної завершеності, що пов’язано не тільки з недостатньою розробкою 

цих аспектів, а й з постійним розвитком економіки та її взаємозв’язків, а це, в 

свою чергу, обумовлювало потребу в адекватній системі цін. Відповідно 

система цін у своєму історичному розвитку змінювалась за суттю, складом, 

структурою, формою; уточнювались і набували розвитку певні поняття, 

узгоджувались традиційні та нові аспекти. 

Найбільш поширеними, базовими (на нашу думку) ознаками 

класифікації цін, що відмічаються в методичній та науковій літературі, є 

наступні: 

– сфера товарного обігу (закупівельні, оптові, роздрібні, кошторисні, 

скупні тощо); 

– тип ринку (біржові ціни, ціни споживчого ринку, ціни оптового 

ринку, ціни аукціонних торгів та ін.); 

– характер торгівлі (оптові та роздрібні ціни); 

– об’єкт торгівлі (товари та послуги за призначенням та походженням) 

– ціни на продукцію виробничо-технічного призначення, споживчі товари, 

нерухомість, виробничі та споживчі послуги тощо; 

– ступінь державного впливу та регулювання (фіксовані, регульовані, 

вільні). 

Виділяють також інші ознаки класифікації цін: за територіальним 

поширенням, за часом чинності, залежно від способу фіксації, за умовами 

поставки і продажу, за виборчим характером та ін. 

Характерно, що конкретні ціни можуть мати за класифікаційними 

ознаками одночасно декілька назв, що свідчить про складність цієї категорії. 

Між усіма цінами, що функціонують в економіці, існує нерозривний 

взаємозв’язок. Це пояснюється тим, що:  

– по-перше, всі ціни формуються на єдиній методологічній основі, 

якою є закони вартості, попиту та пропозиції; 

– по-друге, всі суб’єкти ринку є взаємопов’язаними між собою; 

– по-третє, має місце тісний взаємозв’язок всіх елементів ринкового 

господарського механізму. 

Успішний розвиток економіки будь-якої країни або кожного суб’єкту 

економічних відносин залежить від чіткого й ефективного функціонування 

всієї системи цін, у якій визначальну роль відіграють роздрібні ціни, за 

якими товари реалізуються в роздрібній торговельній мережі, підприємствах 
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ресторанного господарства, на торговельних ринках індивідуальним 

покупцям при відносно невеликому обсязі кожного продажу. Таке місце 

роздрібних цін в загальній системі можна пояснити наступним. 

Передусім, особлива роль роздрібних цін пов’язана також з тим, що їх 

формування – одна з найбільш крупних за масштабом сфер діяльності 

спеціалістів з ціноутворення, тому що коло споживчих благ є досить великим 

і постійно розширюється, орієнтуючись на нові потреби. 

Роздрібні ціни безпосередньо впливають на систему відношень 

розширеного відтворення. Вони є кінцевими цінами, за якими товари 

продаються їх споживачам. Від реальної роздрібної ціни у ринковому 

ціноутворенні залежать ціни у всіх проміжних сферах товарного обміну та у 

початковій ланці. За роздрібною ціною товари залишають останню (кінцеву) 

стадію товарного обертання і переходять до сфери споживання. Тим самим 

роздрібні ціни сприяють реалізації створеного у національній економіці 

валового внутрішнього продукту за матеріально-речовим складом, яка 

дозволяє відшкодувати витрати виробництва та обігу, що втілені в товарі, 

забезпечити отримання додаткового продукту, створеного в процесі 

виробництва, та прибутку торгівлі і, таким чином, створює можливість 

надходження готівки до банківської системи та податкових платежів до 

бюджетної системи. 

Від роздрібної торгівлі, сферу якої обслуговують роздрібні ціни, 

розповсюджується (або затихає) хвиля ділової активності: формуються 

замовлення оптовій торгівлі та виробництву і, далі, ланцюгом міжгалузевих 

зв’язків, до поточного (проміжного) виробничого попиту та, якщо діючих 

виробничих потужностей недостатньо для задоволення потреб – до 

інвестиційного попиту. 

За допомогою системи роздрібних цін здійснюється розподіл і 

перерозподіл фонду споживання за вартістю й у матеріальній формі. 

Роздрібні ціни визначають пропорції обміну споживчих товарів на доходи 

населення і тому істотно впливають на сферу розподілу та обігу, а також 

формують пропорції, що складаються між попитом і пропозицією, і 

визначають рівень життя населення, безпосередньо впливаючи на розмір 

реальних доходів населення, рівень і структуру споживання окремих 

соціальних груп населення. Саме завдяки роздрібним цінам можна оцінити 

справжню корисність товару для споживача. 

Таким чином роздрібні ціни впливають на всі фази суспільного 

виробництва (і залежать від них), на відшкодування витрат та отримання 

прибутку, на відтворення суспільного продукту, на розподільчі відносини, на 

пропорції товарного обміну, на обертання грошей, на функціонування 

бюджетної системи, виконують соціальні функції (табл. 1.3). 
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Таблиця 1.3 – Роль роздрібних цін в економіці 

Роль роздрібних цін Прояв 
Значний масштаб сфери їх 

застосування 

Широке коло споживчих благ, яке постійно розширюється 

Впливають на всі фази 

суспільного виробництва 

виробництво обумовлюють замовлення виробництву, його 

товарну політику і, далі, формування 

виробничого та інвестиційного попиту 

розподіл та 

обмін 

- сприяють реалізації ВВП, розподілу та 

перерозподілу фонду споживання; 

- визначають пропорції обміну; 

- формують пропорції між попитом і 

пропозицією; 

- впливають на сферу грошового обігу 

споживання - дозволяють оцінити справжню корисність 

товару; 

- впливають на розмір реальних доходів і 

структуру споживання 

Від реальної роздрібної ціни залежать ціни у всіх 

проміжних ланках товарного обміну та у виробництві 

Впливають на систему 

відношень суспільного 

відтворення 

- дозволяють відшкодувати витрати та отримати прибуток 

та, відповідно розпочати новий виробничий цикл; 

- забезпечують функціонування бюджетної системи 

Соціальна  - впливають на формування попиту залежно від доходів; 

- безпосередньо визначають рівень життя 

 

Отже роздрібна ціна у ринковій економіці являє собою складну 

суспільну категорію, в якій переплітаються складні економічні відносини. 

Саме це та значний масштаб сфери функціонування роздрібних цін 

обумовлюють необхідність виважених підходів при розробці цінової 

політики, головною передумовою чого є розуміння особливостей цін та 

ціноутворення в роздрібній торгівлі, як двох її взаємодіючих частин.  

Тому вважаємо за необхідне виділити особливості, пов’язані з 

ціноутворенням, тобто, безпосередньо з процесом формування роздрібних 

цін, і особливості, які притаманні саме цінам та їх динаміці (табл. 1.4). 

Розглянемо наведені особливості більш детально, і передусім ті, що 

пов’язані з формуванням цін в роздрібній торгівлі. 

Ціноутворення в роздрібній торгівлі здійснюється на основі єдиного 

методичного підходу до формування цін на всіх стадіях товарного обміну, 

який передбачає можливість та необхідність відшкодування витрат та 

отримання прибутку будь-яким суб’єктом ринкових відносин при 

виробництві та реалізації товарів. 

Відповідно до цього формування ціни починається на першому етапі 

руху товару від виробника до споживача в момент його реалізації 

товаровиробником. 

На наступних етапах утворення ціни здійснюється відповідно до каналу 
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товароруху: на кожному з них до попередньої ціни додається надбавка 

торговельної організації. 

 

Таблиця 1.4 – Особливості цін і ціноутворення в роздрібній торгівлі 

Особливості 

ціноутворення цін та їх динаміки 
Порядок визначення роздрібної ціни, який 

полягає в додаванні до оптової ціни 

(виробника чи посередника) торговельної 

надбавки та податку на додану вартість 

(пдв). 

Відображення роздрібними цінами вартості, 

яка в поточному періоді згасне в процесі 

особистого споживання, на відміну від 

оптових, які характеризують вартість 

економічних ресурсів, що знаходяться в обігу 
Вміст в роздрібній ціні конкретного 

товару всієї доданої вартості, створеної 

підприємствами всіх сфер товарного 

обміну, включаючи роздрібну торгівлю, та 

ПДВ на всю додану вартість 

Розмаїття роздрібних цін у зв’язку з досить 

широким та глибоким торговельним 

асортиментом 

Формування виробником базової частини 

роздрібної ціни 

Поєднання в роздрібній ціні економічних 

інтересів сфери виробництва і сфери обігу 

визначається чинниками як сфери 

виробництва, так і сфери обігу 
Визначення величини торговельної 

надбавки, розміру та структури роздрібної 

ціни залежно від того, хто є суб’єктом 

фіксації кінцевої ціни (виробник, 

посередник, роздрібна торгівля) 

Гостра реакція роздрібних цін на змінення 

ринкової кон’юнктури; які, в першу чергу 

зазнають протидії з боку обмеженого 

споживчого попиту 

Різний склад і структура роздрібної ціни 

залежно від довжини каналу збуту 

Залежність роздрібних цін від формування 

попиту відповідно до зміни доходів 

споживачів 

Залежність розміру і структури роздрібної 

ціни, величини торговельної надбавки від 

ступеню і методів державного 

регулювання 

Залежність роздрібних цін від чутливості 

покупців до ціни 

Визначення роздрібної ціни залежно від 

місця товарів в ієрархії споживчих благ 

Значна залежність роздрібної ціни від 

суб’єктивного фактору 

Більший вплив імпорту на роздрібні ціни 

ніж на ціни виробників споживчих товарів 

Висока чутливість роздрібних цін на зміни 

економічної та політичної ситуацій 

Більша частка операційних витрат і нижча 

– транспортно-заготівельних витрат у 

роздрібній ціні порівняно з оптовою 

Більш високий рівень ціни на підприємствах 

роздрібної торгівлі порівняно з 

торговельними ринками 

Торговельна надбавка за питомою вагою є 

вищою (іноді в декілька разів) у 

роздрібній ціні, ніж в оптовій 

 

 

Роздрібна ціна утворюється додаванням до оптової ціни виробника чи 

посередника торговельної надбавки, а також включенням податку на додану 

вартість, який бере участь у формуванні цін на кожному етапі товароруху й 

акумулюється в цій кінцевій ціні. 

Торговельна надбавка визначається у відсотках до ціни придбання 

товарів без ПДВ суб’єктами роздрібної торгівлі і є результатом торговельної 
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діяльності, що відповідає вартості послуг торгівлі: відшкодовує витрати з 

оренди торговельних приміщень, транспортування, зберігання, підготовки 

товарів до продажу, а також чисті витрати торгівлі, тобто витрати з обміну 

товарів на гроші. Окрім того, торгівля надає споживачу специфічні послуги, 

забезпечуючи можливість вибору для найкращого задоволення своїх потреб. 

Отже, торговельна надбавка є виручкою від реалізації торговельних 

послуг і спрямовується на відшкодування витрат обігу та формування 

прибутку в торгівлі. Але на відміну від реалізації інших ринкових послуг 

(транспортних, комунальних, побутових й ін.) торгівля не визначає явних 

тарифів на свої послуги, бо торговельна надбавка є елементом роздрібної 

ціни і ціни послуг торгівлі співпадають з цінами товарів. 

Таким чином роздрібна ціна містить витрати, що виникають на всіх 

етапах виробництва й реалізації товарів, всю додану вартість, створену 

виробничими та підприємствами сфери товарного обміну, включаючи 

роздрібну торгівлю, акцизний збір (якщо товар є підакцизним) і податок на 

всю додану вартість. 

Склад роздрібної ціни може бути наданим у такому вигляді (рис. 1.2). 

 

 
 

Рисунок 1.2 – Склад роздрібної ціни 

 

Базову частину роздрібної ціни товару складає ціна виробника. І хоча 

торговельне підприємство може впливати на рівень цієї ціни (в процесі 

управління закупівлею товарів), рівень цього впливу незначний. 

Величина торговельної надбавки, а також розмір і структура роздрібної 

ціни визначаються системою взаємозв’язків і взаємодії між окремими 

суб’єктами каналу розподілу (традиційною, вертикальною, горизонтальною), 

в межах якої передбачено, хто визначає ціни на кожному етапі товароруху – 

виробник, оптовий або роздрібний продавець. За умов, коли виробник 

визначає оптову ціну підприємства, кінцеву ціну реалізації (роздрібну) і, 
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відповідно, торговельну надбавку, роль суб’єктів роздрібної торгівлі в 

формуванні ціни є мінімальною і зводиться до її уторговування та управління 

власними витратами з метою отримання прибутку. Ця ситуація є 

характерною для класичного вертикального ціноутворення. Аналогічна 

ситуація для суб’єктів роздрібного ціноутворення спостерігається за умов 

фіксації кінцевої ціни оптовим посередником. 

У разі традиційної системи розподілу товарів усі суб’єкти 

ціноутворення є самостійними, і роздрібний продавець визначає торговельну 

надбавку і кінцеву ціну реалізації на свій розсуд (обмеженням є попит 

споживачів). 

Певні переваги в ціноутворенні мають суб’єкти роздрібної торгівлі 

(переважно крупні), які визначають не тільки кінцеву роздрібну ціну, а й 

оптову ціну виробника. Такі торговці мають широкий діапазон прийняття 

цінових рішень. 

Ціноутворення тісно пов’язане з каналами розподілу, тобто кількістю 

посередників, які беруть участь в доведенні товарів до споживача. На 

кожному етапі товаропросування виникає необхідність застосування 

посередницько-збутових або торговельних надбавок, які збільшують 

відповідну ціну товару та змінюють її структуру. 

Формування роздрібних цін, їх рівень та структура залежать від 

ступеня державного регулювання, яке здійснюється прямими та непрямими 

методами. 

Регулювання цін і ціноутворення в роздрібній торгівлі прямими 

методами відбувається шляхом встановлення фіксованих цін на 

найважливіші товари та послуги, зокрема на товари для інвалідів і паливно-

енергетичні ресурси, що продаються населенню, а також введенням 

граничних рівнів торговельних надбавок. Так, обласні, Київська та 

Севастопольська міські державні адміністрації, а також Рада міністрів 

Автономної республіки Крим регулюють (встановлюють) граничні 

торговельні надбавки до оптової ціни виробника на борошно, хліб і 

хлібобулочні вироби, макаронні вироби, крупи, цукор, яловичину, свинину і 

м'ясо птиці, ковбасні вироби варені, молоко, сир, сметану, масло вершкове та 

олію, тобто на товари, що характеризуються високою соціальною 

значущістю. 

Фіксовані і регульовані ціни обмежують величину торговельної 

надбавки і, відповідно, роздрібної ціни на відміну від вільних, які 

визначаються підприємствами роздрібної торгівлі самостійно з урахуванням 

ринкової кон’юнктури та інших чинників. 

Величина роздрібної ціни та її структура залежать від непрямих 

податків, які включають до складу ціни. У практиці вітчизняного 

ціноутворення до складу цін національних товарів входять два непрямих 
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податки: акцизний збір і податок на додану вартість. Акцизний збір, який 

включається в ціни високорентабельних товарів не першої необхідності, 

збільшує їх ціну та впливає на її структуру в бік підвищеної частки податків 

порівняно з цінами інших товарів. 

Іншою формою непрямого податку, що входить до складу всіх цін, у 

тому числі й роздрібних, є податок на додану вартість. Він включається в 

ціни абсолютної більшості товарів і послуг за винятком тих, які не 

обкладаються цим податком: учнівські зошити та підручники, дитячі 

журнали та газети, товари для інвалідів тощо. Відсутність ПДВ в ціні також 

впливає на її величину та структуру. 

Підходи до формування роздрібних цін, визначення їх величини та 

розміру торговельних надбавок залежать від місця товарів за їх 

призначенням в ієрархії споживчих благ. З огляду на це споживчі товари 

поділяються на товари першої необхідності (сіль, цукор, хліб, мило тощо), 

нормальні товари (формують основну частку в асортименті споживчих 

товарів) та престижні товари (ті, що дозволяють продемонструвати високій 

рівень добробуту їх власника). При цьому головною ознакою престижних 

товарів є висока ціна. І тільки врахування цієї класифікації дозволить 

суб’єкту роздрібної торгівлі встановити обґрунтовану ціну на певний вид 

товару. 

Важливою особливістю формування роздрібних цін є те, що вони 

знаходяться під більшим впливом імпорту, ніж ціни виробників з-за більш 

високої ціни країни-постачальника (у більшості випадків) та митних 

платежів. 

Структура роздрібної ціни має відмінності порівняно зі структурою 

ціни в оптовій торгівлі, що пояснюється особливостями функцій та 

діяльності цих сфер товарного обміну. Оптова торгівля обслуговує суб’єктів 

роздрібної торгівлі, реалізуючи товари великими партіями та здійснюючи їх 

транспортування. Реалізація товарів роздрібною торгівлею індивідуальним 

споживачам відбувається невеликими партіями або в одиничному розмірі й 

тому потребує більш значних операційних витрат, особливо на збут. Звідси у 

структурі роздрібних цін спостерігається більша частка операційних витрат і 

нижча – транспортно-заготівельних порівняно з ціною оптової торгівлі. 

Питома вага торговельної надбавки з цих же причин є вищою (іноді у 

декілька разів) у роздрібній торгівлі ніж в оптовій. 

Особливості, що притаманні самим роздрібним цінам, їх 

функціонуванню та динаміці, виходять з того, що ці ціни відображають 

вартість, яка в даному поточному періоді згасне в процесі особистого 

споживання. У цьому полягає принципова відмінність їх від оптових цін, які 

характеризують вартість економічних ресурсів, що знаходяться в обороті. 

У процесі особистого споживання населення використовує, як 
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зазначалось вище, досить широке коло різноманітних споживчих благ, які 

задовольняють всілякі потреби споживачів. Окрім того, асортимент 

споживчих благ постійно оновлюється, розширюється та поглиблюється. Це 

обумовлює широке розмаїття роздрібних цін за видами товарів, їх якісними 

характеристиками, умовами та способами вживання і використання, 

регіонами, часом тощо. 

Оскільки роздрібна ціна акумулює в собі всі витрати виробництва та 

реалізації товару, а також прибуток, що формується на всіх етапах 

просування товару, то в ній поєднуються економічні інтереси сфери 

виробництва та сфери обігу. У зв’язку з цим рівень і динаміка роздрібних цін 

визначається чинниками, що діють у сфері виробництва (обсягом і 

асортиментом випуску продукції, собівартістю виробництва, її структурою 

тощо) і чинниками, що діють у сфері споживання: рівнем доходів населення 

й їх своєчасною виплатою; дією регуляторної політики держави щодо цін і 

оплати праці; продажем товарів за пільговими цінами деяким групам 

населення; змінами у соціальному і віковому складі населення тощо. 

Вирішальний вплив на роздрібні ціни, їх рівень та динаміку справляє 

кон’юнктура ринку, тобто співвідношення попиту і пропозиції на споживчі 

товари. Для того, щоб товар був проданий, його ціна мусить відповідати 

реальним умовам співвідношення попиту і пропозиції саме на час його 

реалізації конкретним покупцям і в конкретному місці, тобто міновій 

вартості одиниці цього товару. Відповідно рівень та динаміка роздрібних цін 

залежить від попиту на споживчі товари. Забезпечуючи функціонування 

кінцевої стадії реалізації товарів споживачам, саме роздрібні ціни, в першу 

чергу, зазнають протидії з боку обмеженого платоспроможного попиту 

населення. Оптова торгівля зазнає впливу цього фактору через деякий час. Її 

активність підтримується значною мірою ресурсами та цінами імпорту. 

Різноманітність формування попиту на споживчі товари обумовлює й 

деякі інші особливості роздрібних цін та їх динаміки. Важливою є 

особливість, яка пов’язана з формуванням попиту залежно від зміни доходів 

споживачів. Вона тісно переплітається з розглянутою вище особливістю 

формування роздрібних цін залежно від місця споживчих товарів в ієрархії 

споживчих благ. Так, змінення доходів споживачів (збільшення або 

зменшення) призводить до переорієнтації та перерозподілу попиту між 

товарами першої необхідності, нормальними та престижними, що впливає на 

рівень цін товарів кожної з зазначених груп та їх динаміку. При цьому 

важливим також є рівень задоволення потреб в тих чи інших товарах. 

За умов невисокого рівня доходів більшості споживачів, вони спів 

ставляють ціни не з перевагами того чи іншого товару, а з власними 

доходами. 

Формування попиту, а також співвідношення між цінами і кількістю 
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покупок за цими цінами значною мірою залежить від реакції покупців різних 

сегментів ринку на ціну. Відомо [17; 156; 164; 182], що покупців за 

сприйняттям цін і орієнтацією в покупках поділяють на тих, що виявляють 

значний інтерес до цін; основну увагу приділяють обслуговуванню; готові 

заплатити більш високу ціну заради підтримки невеликих підприємств; 

демонструють свій добробут незалежно від ціни. Але чутливість покупців до 

цін може змінюватись і залежить від низки важливих факторів таких, як 

наявність товарів-замінників; унікальність товарів; складність порівняння; 

значущість кінцевого результату; оцінка якості через ціну тощо. Змінення 

ступеня чутливості споживачів до цін обумовлює їх рівні та динаміку. 

Між роздрібними цінами на споживчі товари та цінами на товари 

виробничо-технічного призначення існують відмінності в плані прояву 

суб’єктивного фактору. Споживачі продовольчих і непродовольчих товарів є 

менш кваліфікованими (порівняно зі спеціалістами з постачання виробничо-

технічних товарів), часто не мають достатніх знань про товари, не вміють їх 

порівнювати, мають певні звички, традиції, схильні до імпульсивних 

покупок. Іноді ціна сприймається як єдина характеристика якості товарів, бо 

вона є однорозмірною величиною на відміну від якості, яка є багатомірною 

характеристикою. Окрім того через оцінку якості продукту за допомогою 

ціни споживачі намагаються зменшити ризик від покупки, який ними 

суб’єктивно відчувається. 

Таким чином, суб’єктивне сприйняття ціни споживачами обумовлює не 

тільки рівень цін, їх динаміку, а також впливає на ступінь ризику та величину 

помилки при встановленні роздрібних цін. 

Значна залежність цін від формування попиту, а також вплив на нього 

великої кількості об’єктивних і суб’єктивних факторів, обумовлюють таку 

важливу особливість роздрібних цін, їх рівня та динаміки, як висока 

чутливість на зміни економічної та політичної ситуації. Реакція цін на 

продукцію виробничо-технічного призначення є більш повільною. 

Рівень роздрібних цін значною мірою залежить від сегменту 

роздрібного ринку. Так, ціни на аналогічну продукцію на роздрібних ринках 

на 10-20% нижчі, ніж у магазинах [159], за рахунок: більш низьких 

накладних витрат; зниженого рівня податкового навантаження (на 

торговельних ринках переважають приватні підприємці); частого продажу 

контрафактної та фальсифікованої продукції. 

Наведені особливості підкреслюють складність, гнучкість, динамізм і 

ємність категорії «роздрібні ціни» та дозволяють розуміти і враховувати 

різноманітні аспекти їх прояву та функціонування. Однак, слід зазначити, що 

розмежування особливостей цін і ціноутворення в роздрібній торгівлі за 

вказаними напрямками має, певною мірою, умовний характер, бо вони є 

взаємозалежними та взаємопов’язаними, часто мають одночасний прояв. 
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Урахування зазначених особливостей цін і ціноутворення під час 

розробки цінової політики суб’єктами роздрібного ринку дозволить 

підвищити обґрунтованість відповідних управлінських рішень. Одночасно 

формування дієвої та ефективної цінової політики потребує розуміння 

особливостей ціни як елемента управління відносно інших елементів та 

маркетингових інструментів, а саме: 

1. Ціна рівною мірою має як зовнішнє по відношенню до підприємства 

значення, так і внутрішнє, що витікає з теорії ціни та її функцій (розділ 1.1.). 

У зовнішньому середовищі ціна значною мірою визначає чисельність та 

склад покупців, які забезпечують надходження грошових коштів на 

підприємство. На самому підприємстві ці надходження повинні бути 

достатніми для покриття всіх витрат на реалізацію товарів, а також для 

подальшого розвитку бізнесу та виплат інвесторам і власникам. Таким чином 

має прояв подвійна роль ціни в умовах ринку – з одного боку, ціна є 

основним чинником довгострокової рентабельності підприємства, а з іншого 

– інструментом стимулювання попиту при реалізації товарів. 

2. Значний вплив змінення цін на обсяг реалізації та ринкову частку 

порівняно з рекламою. Так, за дослідженнями, еластичність попиту від ціни 

по типовим споживчим товарам в 10-20 разів вище еластичності попиту від 

рекламного бюджету [286]. 

3. Вплив ціни на реалізацію та частку ринку здійснюється достатньо 

швидко (прояв може бути через декілька днів, а то і годин). Нецінові заходи 

впливають на відповідні показники з часовою затримкою. 

4. Заходи зі змінення цін потребують менше часу, ніж відповідні 

активні дії щодо асортиментної та комунікаційної політики. Але конкуренти 

можуть також швидко змінити ціни, відповідаючи на цінові акції певних 

суб’єктів ринку, ніж на інші маркетингові заходи. 

5. Реакція конкурентів на цінові заходи є не тільки більш швидкою, а й 

значною, бо вони відчувають сильніші погрози від змінення цін, ніж від 

рекламних акцій, асортиментної політики та інших нецінових дій. 

Конкуренти реагують на ціни вдвічі сильніше, ніж на інші заходи [286]. 

6. Ціна є єдиним маркетинговим інструментом, який не потребує 

витрат (інвестицій). Реклама та заходи зі стимулювання збуту потребують 

певних витрат. 

7. Вплив цінового фактору на обсяг товарообороту має складний 

багатовекторний характер. Так, при однаковій ціні закупівлі товарів, більш 

висока ціна реалізації, в одних випадках, обумовлює менший обсяг реалізації 

за рахунок обмеження попиту, в інших – більший обсяг товарообороту саме 

за рахунок підвищених цін. 

Зазначені особливості ціни як елементу маркетингу та управління 

вказують на важливість цього інструменту в управлінській діяльності щодо 
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збуту, частки ринку, прибутку. Одночасно її використання в управлінні 

пов’язано зі значним ступенем ризику, бо помилки в оцінці реакції покупців і 

конкурентів на цінові заходи та стратегічних наслідків змінення цін може 

привести до негативних результатів господарювання, і, тому, потребує 

виваженого ставлення при розробці цінової політики. 

Для більш детального ознайомлення з роздрібними цінами розглянемо 

їх за видами. Як зазначалось вище складна структура споживчого ринку 

обумовлює існування широкої номенклатури різноманітних цін і їх 

систематизація дозволить суб’єктам роздрібної торгівлі здійснювати аналіз 

цінової ситуації за різними напрямками відповідно до окреслених цілей та 

розробку виваженої цінової політики. 

Результати дослідження питань, які пов’язані з класифікацією цін у 

вітчизняній економіці, дозволили зробити висновок про те, що в економічній 

літературі немає єдиного підходу до їх вирішення, не використовується 

систематизована класифікація цін стосовно будь-якого сегменту ринку. 

Дослідивши класифікаційні ознаки цін, що розглядаються різними 

вченими, вивчивши можливість і доцільність їх застосування для роздрібних 

цін на споживчі товари, ми систематизували їх класифікацію, уточнивши 

назви деяких класифікаційних ознак і порядок віднесення до них певних 

видів цін (табл. 1.5).  

Унаслідок того, що невід’ємною складовою ринку є невизначеність, то 

ми вважаємо за необхідне ввести ознаку класифікації цін «за рівнем ризику» 

[333]. 

Під рівнем ризику в цьому аспекті автори розуміють ризик втрати 

прибутку підприємства під час реалізації товару за даною (роздрібною) 

ціною. Звичайно, отримання прибутку можливе за умов забезпечення 

реалізації певного обсягу товарообороту та покриття витрат обігу. Рівень 

виконання зазначених умов відбивається на отриманні або втраті прибутку. 

Тому виділено наступні види цін у розрізі даної класифікаційної ознаки: 

1) безризикову ціну – ціну, яка забезпечить необхідну величину 

прибутку від реалізації; 

2) ціну з мінімальним рівнем ризику, за якої величина прибутку 

буде нижче запланованої; 

3) ціну з прийнятним рівнем ризику, яка забезпечить відшкодування 

витрат і досягнення беззбитковості; 

4) ціну з неприпустимим рівнем ризику, за якої підприємство не 

може покрити витрати і має збитки за результатами реалізації. 

Наведена класифікація не є вичерпною, може використовуватись при 

вивченні цінової ситуації на ринку, аналізі та розробці цінової політики, 

доповнюватись й уточнюватись відповідно до цілей дослідження. 

 



 

 31 

Таблиця 1.5 – Класифікація роздрібних цін для аналізу і формування 

цінової політики 

Ознака класифікації Види цін 
Ступінь державного  

регулювання 

Регульовані; 

Вільні 

Термін дії Постійні; 

Тимчасові (змінні, сезонні) 

Співвідношення попиту  

і пропозиції 

Ціна продавця; 

Ціна покупця 

Суб’єкти ринку Ціна реалізації (може групуватись за суб’єктами торговельної 

діяльності); 

Ціна придбання (може групуватись за суб’єктами споживчого 

попиту) 

Вплив цін на покупця Звичайні; 

Престижні; 

Психологічні; 

Стимулюючі; 

Знижені 

Об’єкт дослідження Індивідуальні; 

Середні; 

На товари-представники 

Часовий фактор Діючі; 

Порівняльні; 

Середні 

Рівень ризику Безризикові; 

З мінімальним рівнем ризику; 

З прийнятним рівнем ризику; 

З неприпустимим рівнем ризику 
 

Таким чином, визначення особливостей цін і ціноутворення в 

роздрібній торгівлі, їх видів, специфіки застосування в управлінні є 

теоретичним підґрунтям для розуміння змісту та завдань цінової політики, а 

також надасть змогу суб’єктам цього ринку більш виважено та обґрунтовано 

підходити до її формування. 

 

 

1.3. Сутність та особливості цінової політики підприємств 

роздрібної торгівлі 
 

Місце та роль ціни в регулюванні економічних процесів на 

підприємстві та його взаємовідносин з іншими суб’єктами ринку на всіх 

рівнях обумовлює необхідність розробки та обґрунтування дієвої цінової 

політики. Саме грамотні цінові рішення дозволяють роздрібним 

торговельним підприємствам завойовувати споживача, створити їх 

позитивний імідж (відповідно, забезпечити певний обсяг реалізації та 

прибутку), отримати переваги в конкурентній боротьбі та посилити свою 

ринкову позицію, поліпшити кінцеві фінансові результати та забезпечити 
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фінансову стабільність. 

Останнім часом висловлюється думка, що роль цінової політики 

знижується, цінову конкуренцію замінює конкуренція якості та додаткових 

послуг для споживача. Але ми дотримуємося думки тих науковців [13; 24; 

286; 137; 159], які вважають цінову політику одним з найвагоміших важелів 

управління, що пояснюється наступними причинами: 

– процес ціноутворення є одним з двох динамічних процесів (разом з 

процесом просування товарів), що синтезують торговельну діяльність в 

єдине поняття; 

– цінову політику від інших політик (інвестиційної, інноваційної тощо), 

які мають локальний характер, відрізняє її загальна значущість, наскрізний 

характер. Здійснення цінової політики починається із закупівлі товарів і 

закінчується завершенням акту обміну грошей споживачів на товари, вона 

має прояв і відносно саме товарів (при закупівлі, продажу, одержанні 

кредитів тощо), відносно витрат при їх доставці, а також при організації 

накопичення й зберігання товарів; 

– економічні спади і, як наслідок, зниження купівельної спроможності 

населення обумовили зростання чутливості споживачів до цін; 

– цінова політика значною мірою визначає чисельність та склад 

покупців, від яких залежить надходження грошових коштів, що пояснюється 

не тільки чутливістю до ціни, а й тим, що споживачі співставляють ціну з 

якістю; 

– ціна не існує окремо від товару і, тому, посилення ролі інших 

елементів маркетингу не забезпечить успішної реалізації товарів без 

обґрунтованої цінової політики і, навпаки; 

– цінова політика не зводиться тільки до цінової конкуренції; 

– розподіл багатьох ринків на сегменти, які потребують різноманітних 

рівнів цін, обумовлює необхідність розробки підприємствами різноманітних 

варіантів цінових рішень і посилює вимоги до цінової політики та її роль; 

– подвійна роль ціни в умовах ринку (розділ 1.2) підсилює значущість 

цінової політики в забезпеченні максимізації цінності, що є найважливішим в 

діяльності будь-якого підприємства. 

Однією з важливих передумов для розробки цінової політики є 

оволодіння теоретичними та методологічними аспектами з питань 

ціноутворення та цінової політики і розуміння їх особливостей залежно від 

галузі та виду економічної діяльності. 

Огляд сучасної літератури з проблем формування цінової політики 

підприємств реального сектору економіки загалом і роздрібних торговельних 

підприємств, зокрема, свідчать про те, що сучасна наукова думка ще не 

визначилась із сутністю основних понять з цього напряму їх економічної 

діяльності. Серед основних теоретико-методологічних питань, які мають 
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дискусійний, полемічний характер та широкий діапазон підходів з боку 

сучасних науковців, є трактування сутності цінової політики, її спрямування, 

а також принципів, що є її основою, з урахуванням специфіки видів 

економічної діяльності. 

Вивчення та аналіз наукових думок стосовно сутності цінової політики 

свідчить про наявність багатьох підходів до її визначення. Так, одні автори, 

досліджуючи ринкове ціноутворення, акцентують увагу на даному понятті, 

але не дають йому чітко окресленого визначення (Р. Долан, Г. Саймон, І. 

Лошенюк, А. Гуменюк Дж. Дейлі, Т. Негл, Р. Холден) [90; 98; 164; 198]. Інші 

автори при дослідженні процесу ціноутворення на підприємстві 

користуються чітко визначеним поняттям цінової політики. При цьому 

підходи до трактування змісту цього поняття розрізняються залежно від 

наданих авторами сутнісних характеристик цінової політики та аспектів 

дослідження.  

Можна виділити три основні напрямки розмежування підходів до 

визначення поняття «цінова політика». 

Так, одні автори визначають цінову політику як загальні принципи, 

яких дотримується підприємство в сфері встановлення цін на свої товари та 

послуги (М. Абрютіна, І. Ліпсиць, В. Слєпов, Т. Ніколаєва, Н. Голощапов, А. 

Соколов) [2; 61; 156; 270]. У такому розумінні поняття цінової політики 

більш ідентифікується з поняттям «філософія підприємства». Однак 

напрямки розробки таких принципів на підприємстві коливаються у 

висновках окремих авторів у досить широкому діапазоні. 

У межах другого напрямку підходи до визначення поняття «цінова 

політика» не пов’язуються з системою певних принципів і розмежовуються 

наступним чином: 

а) сутність цінової політики полягає у встановленні цін та їх 

корегуванні з урахуванням змін кон’юнктури ринку (А. Дєєва, В. Тарасевич, 

Л. Мельник, А. Градов, В. Благоєв та ін.), тобто змістом її є процес 

установлення ціни на товари та послуги [22; 89; 183; 283; 286]; 

б) цінова політика характеризується як комплекс заходів ціноутворення 

з метою задоволення потреб споживачів та одержання прибутку (або іншої) 

(М. Артус, В. Бєляєв, Ю. Тормоса, С. Гаркавенко, Р. Яценко), тобто 

розглядається як конкретний вид діяльності [13; 57; 118; 295; 350]; 

в) третя група економістів (Я. Литвиненко, Л. Данілова, С. Петровська 

та ін.) [87; 157] виходить з комплексного підходу до трактування сутності 

цінової політики, визначаючи її як розробку та вибір загального напряму в 

ціноутворенні, підходів до визначення ціни з метою забезпечення прибутку, а 

також напрямків зміни ціни залежно від дії різних чинників. 

Таке визначення характеризує цінову політику не тільки як процес 

ціноутворення та діяльність з встановлення цін, а і як визначення напрямів 
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ціноутворення на основі певних принципів та, виходячи, з певних цілей. 

На нашу думку, цей підхід найбільш повно та суттєво розкриває зміст 

цінової політики і відповідає теорії управління, згідно з якою політикою є 

загальне керування для дій та прийняття рішень, яке полегшує досягнення 

цілей (А. Мескон) [185]. 

Існують також окремі думки науковців (В. Пінішко) [217], що 

формування і проведення політики цін є тільки прерогативою держави, яка 

надала суб’єктам господарювання тільки право встановлення вільних цін. 

Вважаємо, що таке твердження суперечить теорії та практиці управління 

підприємством, бо суб’єкти господарювання, які не розробляють ділову 

політику за різними напрямками, не в змозі забезпечити успішне 

функціонування як в перспективі, так і в поточному періоді. 

Характеризуючи поняття «цінова політика», деякі науковці конкрети-

зують його стосовно галузі або виду економічної діяльності з урахуванням 

особливостей функціональної діяльності цих сфер економіки, формування їх 

результатів і порядку ціноутворення. До розгляду проблем цінової політики в 

підприємствах роздрібної торгівлі звертались такі вчені як (І. Бланк, Я. 

Литвиненко, Л. Лігоненко, Л. Данілова, С. Петровська, Н. Ушакова, Л. Чорна 

та ін.) [24; 87; 103; 157; 322]. Їх трактування сутності цінової політики також 

розрізняються за вказаними трьома напрямками (табл. 1.6.). 
 

Таблиця 1.6 – Наукові погляди на сутність цінової політики 

торговельного підприємства 

Автори  Визначення  
Цінова політика як сукупність принципів 

Чорна Л.О.  Система найважливіших принципів його здійснення у передбаченому 

довгостроковому періоді часу, що визначаються місією та загальною 

філософією конкретного роздрібного торговельного підприємства і мають 

бути покладені в основу розробки його стратегічних і тактичних цінових 

рішень 

Абрютіна 

М.С. 

Загальні принципи яких компанія збирається дотримуватись в сфері 

встановлення цін на свої товари та послуги 

Цінова політика як процес встановлення ціни 

Бланк І.О. Обґрунтування системи диференційованих рівнів надбавки на товари, які 

реалізуються, і розробка заходів щодо забезпечення оперативного їх 

корегування залежно від зміни ситуації на споживчому ринку та умов 

господарювання. 

Лігоненко 

Л.С., 

Ушакова 

Н.М.  

Обґрунтування диференційованих рівнів торговельних надбавок на 

реалізовані товари, визначення умов та розміру їх оперативного 

коригування залежно від змін ситуації на споживчому ринку та умов 

господарювання торговельного підприємства. 

Цінова політика як комплексна категорія 

Литвиненко 

Я.В. 

Розробка та вибір загального напряму в ціноутворенні та встановлення 

такого розміру торговельної надбавки, який би забезпечив торговельному 

підприємству відшкодування його витрат і отримання прибутку 
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Наведені визначення містять не тільки сутнісні характеристики поняття 

«цінова політика», а й відображають її певні специфічні аспекти в 

підприємствах роздрібної торгівлі. 

Огляд наукової літератури з проблем ціноутворення в роздрібній 

торгівлі вищезгаданих та інших авторів, тематичних публікацій в 

періодичній пресі, врахування специфіки торговельної діяльності, 

особливостей цін і ціноутворення (розділ 1.2), а також вивчення зазначених 

аспектів безпосередньо на підприємствах роздрібної торгівлі дозволив 

узагальнити існуючі особливості цінової політики роздрібних торговельних 

підприємств (рис. 1.3) [46]: 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Особливості цінової політики торговельного 

підприємства 
 

1. У торговельних підприємствах предметом цінової політики виступає 

Особливості цінової політики торговельного підприємства 

Обмеженість більшою кількістю факторів 

Характер і цілі по підприємству і по асортиментним групам може не 

співпадати 

Предмет цінової політики – торговельна надбавка 

Вплив на цінову політику як товарного елементу, так і рівня 

торговельного обслуговування 

Важлива складова – управління цінами закупівлі товарів 

Використання специфічних прийомів формування цін 

Орієнтація на цінову політику виробника. Самостійність тільки в 

формуванні торговельної надбавки 

Політика торговельних надбавок відрізняється від політики цін 

меншою прозорістю 

Політоварний характер (за асортиментними групами) 

Можливість швидкого переключення на інші товари при погіршенні 

ринкової ситуації  
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не ціна товару в цілому, а лише один з її елементів – торговельна надбавка. 

Саме цей елемент характеризує ціну торговельної послуги, що пропонується 

покупцеві при реалізації товарів. 

2. Специфіка торговельної діяльності, широта та глибина асортименту 

товарів обумовлюють складнощі з потоварним обліком витрат, розрахунками 

витратомісткості товарів і, як наслідок, формування роздрібної ціни на основі 

закупівельної вартості (ціни постачальника) а не собівартості реалізації. Тому 

управління цінами закупівлі є важливою складовою цінової політики 

торговельного підприємства. 

3. Торговельні підприємства не в змозі самостійно у повному обсязі 

формувати рівень цін на товари, здійснюючи свою цінову політику, оскільки 

базову ціну формує виробник (за значною кількістю товарів базова ціна 

виробника чи оптового постачальника складає переважну частку). 

Підприємства торгівлі можуть впливати на рівень цієї ціни в процесі 

управління закупівлею товарів, але рівень цього впливу є незначним. І тому 

вони значною мірою орієнтуються на цінову політику виробника чи іншого 

постачальника.  

На рівень кінцевої роздрібної ціни торговельні підприємства 

впливають шляхом формування та регулювання торговельної надбавки. І 

тільки цей елемент роздрібної ціни з урахуванням кон’юнктури споживчого 

ринку, умов своєї господарської діяльності, рівня ціни виробника (або 

оптового постачальника) та інших факторів торговельне підприємство 

формує самостійно. Але, незважаючи на високий рівень зв’язку з ціновою 

політикою виробника торговельна надбавка не завжди визначається рівнем 

його ціни на товар. Так, при низькому рівні ціни виробника може бути 

сформований високий рівень торговельної надбавки та, навпаки. 

4. Торговельні підприємства не визначають явних тарифів на свої 

послуги і торговельна надбавка, як ціна цих послуг, не виділяється окремо, а 

є складовою роздрібної ціни товару. Тому політика торговельних надбавок 

відрізняється від політики цін меншою прозорістю. 

5. Виробники формують свою цінову політику по конкретним 

різновидам товарів у зв’язку з обмеженою кількістю продукції, що 

виробляється (монотоварна цінова політика). Торговельні підприємства 

здійснюють реалізацію, як правило, більшої кількості видів та різновидів 

товарів, що обумовлює використання політоварної цінової політики, при якій 

рівень торговельної надбавки може диференціюватися як за асортиментними 

групами, так і за окремими товарами.  

6. Торговельні підприємства на відміну від виробничих можуть 

порівняно швидко змінювати профіль своєї діяльності, перейти до реалізації 

інших товарів в разі несприятливих змін кон’юнктури окремих сегментів 

споживчого ринку. 
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7. Окрім безпосередньо товарного елементу, на цінову політику 

торговельних підприємств суттєво впливає і рівень торговельних послуг. Це 

пов’язане з тим, що рівень цін, за яким здійснюється реалізація товарів на 

підприємствах торгівлі є невіддільним від конкретного рівня обслуговування 

покупців на цих підприємствах. 

8. На відміну від підприємств-виробників торговельні підприємства 

обмежені в своїй ціновій поведінці більшою кількістю факторів. Якщо 

підприємство-виробник встановлює ціну реалізації в діапазоні «собівартість 

виробництва – попит покупців», то торговельне підприємство вимушене 

враховувати не тільки рівень своїх витрат обігу, але й цінову політику 

виробника, а також споживчий попит, який має більш індивідуалізований 

вибірковий характер та сам формується під впливом значної кількості 

різноманітних чинників. Більш широке коло обмежень, що визначають 

цінову політику торговельного підприємства на відміну від виробничого, 

пов’язане з такими факторами, як конкуренти, постачальники та ін. 

9. Місце різних товарів в ієрархії споживчих благ, еластичність попиту 

на них від доходів споживачів, наявність товарів-замінників, частка обсягу 

реалізації певних асортиментних різновидів в загальній величіні 

товарообороту, різна довжина каналів збуту та ін. обумовлюють можливість 

або необхідність того, що характер і цільове спрямування цінової політики 

по підприємству та асортиментним групам може не співпадати. 

10. Особливості споживчих товарів порівняно з іншими потребують та 

обумовлюють використання специфічних прийомів формування цін на ці 

товари, а саме: цінової диференціації та дискримінації, уніфікованого 

ціноутворення, цінових рядів тощо. 

Виходячи з окреслених особливостей цінової політики підприємств 

роздрібної торгівлі, вважаємо за необхідне повернутися до наведених 

визначень (табл. 1.6) і відмітити, що обмеження її принципами і підходами до 

встановлення тільки торговельних надбавок не враховує таку важливу 

складову, як управління цінами закупівлі і зводить політику цін до вирішення 

тактичних завдань [43]. 

На нашу думку, цінову політику торговельного підприємства можна 

визначити як сукупність принципів, правил, підходів і методів: розробки 

концепції ціноутворення; визначення та обґрунтування торговельних 

надбавок, базових та кінцевих цін; формування інтегрованої системи цін; 

управління ціноутворенням, що відповідають місії підприємства та мають 

певну цільову спрямованість (рис. 1.4). 

Таким чином цінова політика як засіб управлінської діяльності 

об’єднує дві взаємодіючі частини. Це, з одного боку, самі ціни, їх види, 

структура, величина, динаміка змінення, а з іншого – ціноутворення як 

процес формування цін на товари, установлення їх взаємозв’язку за певними 
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правилами, прийомами та методами. Процес формування цін є активною 

частиною цінової політики та визначає величину ціни. 

 
 

Рисунок 1.4 – Сутність цінової політики торговельного підприємства 

 

Важливими складовими цінової політики суб’єктів господарювання є 

цінова стратегія і цінова тактика. 

Цінова стратегія визначає основні напрямки цінового впливу на ринку 

для досягнення поставленої мети. Вона являє собою одну з функціональних 

стратегій роздрібного торговельного підприємства, яка формує систему 

довгострокових цінових рішень щодо визначення цілей ціноутворення, а 

також системи заходів і адаптаційних механізмів їх досягнення [322]. 

Цінова тактика являє собою процес вирішення цінових завдань в 

конкретному короткостроковому періоді, виходячи з конкретної ситуації для 

даного ринку та можливостей суб’єкта господарювання, згідно з обраною 

стратегією. В процесі тактичних заходів здійснюється коригування рівня 

ціни, що значною мірою визначається поточною ринковою ситуацією [13; 

137]. 

Основою будь-якої цінової політики є певні принципи – постійно діючі 

основні положення, на яких вона ґрунтується. 

І, передусім, цінова політика повинна базуватись на принципах 

ціноутворення, як визначальної її частини. 

Серед науковців сформувався єдиний підхід до визначення принципів 

ціноутворення [13; 182; 217; 260; 316]. 

Найважливіші принципи ціноутворення, характеристика їх змісту та 

цільових пріоритетів наведені в табл. 1.7. 

Зміст та цільові пріоритети наведених принципів характеризують 

базові положення, які стали основою розробки вченими принципів цінової 

політики підприємства. Узагальнення наукової літератури з цього приводу 

 

Цінова 

 політика 

сукупність 

принципів, 

правил, 

підходів і 

методів  

визначення та 

обґрунтування 

торговельних надбавок, 

базових і кінцевих цін 

розробки концепції 

ціноутворення 

відповідність 

місії;  

цільова 

спрямованість 

управління 

ціноутворенням 

формування 

інтегрованої системи цін 
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дало змогу виявити, що більшість дослідників цінової політики підприємства 

до основних її принципів відносять: забезпечення відповідності напрямів і 

змісту цінової політики напрямам і змісту загальної економічної політики 

підприємства та загальної стратегії його розвитку; формування цінової 

політики з урахуванням стану і змін кон’юнктури ринку відповідних товарів 

та відповідного сегменту ринку; відповідність цінової політики видам і 

формам збуту, каналам товаропросування; гнучкість та динамізм цінової 

політики; розробка цінової політики залежно від якості товару та орієнтація 

на зменшення собівартості; врахування зовнішніх та внутрішніх по 

відношенню до підприємства чинників; забезпечення узгодженості ціни з 

іншими елементами маркетингу та управління; комплексний характер 

цінової політики (рис.1.5) [134; 156; 295; 349]. 
 

Таблиця 1.7 – Характеристика принципів ціноутворення 

Принцип Зміст принципу Цільові пріоритети 
Наукова  

обґрунтованість 

Необхідність врахування 

об’єктивних економічних законів та 

повноти інформаційного 

забезпечення. 

Глибокий аналіз кон’юнктури 

ринку, ринкових факторів, діючої 

системи цін. 

Виявлення тенденцій розвитку і 

прогноз показників кон’юнктури 

ринку та факторів, які її 

визначають 

Цільова 

спрямованість 

Визначення економічних і 

соціальних проблем, для вирішення 

яких застосовуються ціни 

Встановлення цільових 

пріоритетів та цільової 

спрямованості цін і вибір 

підходів до ціноутворення 

Безперервність Аналіз процесу товаропросування, 

форм реалізації товарів 

Визначення підходів до 

встановлення цін та їх 

корегування на кожному етапі 

руху товарів 

Єдність процесу 

ціноутворення 

та контролю за 

дотриманням 

цін 

Перевірка вірності використання 

правил ціноутворення 

встановлених законодавством. 

Здійснення внутрішнього контролю 

за правильним встановленням цін 

та дотриманням цінової 

дисципліни. 

Своєчасне корегування цін. 

Накладання адміністративних і 

економічних санкцій за 

порушення дисципліни цін. 

 

Ці принципи є загальними, на які орієнтується будь-яка цінова 

політика. В той же час певні науковці (І. Бланк, Я. Литвиненко, Л. Лігоненко, 

Л. Данілова, С. Петровська, Н. Ушакова, Л. Чорна, Л. Філіпішина, М. Чорна) 

приділяють значну увагу розробці специфічних принципів, які є основою, 

філософією формування цінової політики суб’єктів конкретного виду 

економічної діяльності або галузі [24; 87; 103; 157; 322; 333]. 

Специфічні принципи не суперечать загальним, а базуються на них, 

конкретизують та доповнюють їх відповідно до особливостей діяльності 
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суб’єктів господарювання. 

 
 

Рисунок 1.5 – Основні принципи цінової політики підприємства 

 

Наведемо характеристику принципів цінової політики торговельного 

підприємства за змістом та цільовою спрямованістю, що сформульовані 

вищезгаданими вченими (п. 1-5 таблиці 1.8.) та доповнені в процесі 

виконання даного дослідження (п. 6-7 тієї ж таблиці). 

Характеризуючи 1-й принцип, ми узагальнили думки деяких авторів 

(І. Бланк, Я. Литвиненко, Л. Філіпішина та ін.) і погоджуємось, що цінову 

політику необхідно узгоджувати з напрямами і змістом загальної економічної 

політики торговельних підприємств (Я. Литвиненко), а не тільки з загальною 

їх стратегією (І. Бланк). Також цілі цінової політики повинні 

кореспондуватися з пріоритетною метою розвитку підприємства 

(Л. Філіпишина), а не тільки товарооборотом. 

Виходячи з особливостей формування цін в роздрібній торгівлі, а 

також враховуючи її зовнішнє та внутрішнє значення, вважаємо за необхідне 

доповнити систему принципів таким як: досягнення оптимальної комбінації 

«кінцева (роздрібна) ціна – торговельна надбавка». 

Основні принципи цінової політики підприємства 

Забезпечення узгодженості ціни з іншими елементами маркетингу та 

управління 

Забезпечення відповідності напрямів і змісту цінової політики 

напрямам і змісту загальної економічної політики підприємства та 

загальної стратегії його розвитку 

Врахування зовнішніх та внутрішніх по відношенню до підприємства 

чинників 

Комплексний характер цінової політики 

Формування цінової політики з урахуванням стану і змін кон’юнктури 

ринку відповідних товарів та відповідного сегменту ринку 

Відповідність цінової політики видам і формам збуту, каналам 

товаропросування 

Гнучкість та динамізм цінової політики 

Розробка цінової політики залежно від якості товару та орієнтація на 

зменшення собівартості  
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Таблиця 1.8 – Характеристика принципів цінової політики 

торговельного підприємства 

Принцип Зміст принципу Цільові пріоритети 
1. Забезпечення 

взаємозв’язку цінової 

політики з загальною 

економічною політикою та 

загальною стратегією 

підприємства 

Цілі та завдання цінової 

політики повинні 

підпорядковуватись загальній 

економічній політиці та 

конкретизувати її 

Визначення цілей 

цінової політики 

відповідно до загальних 

цілей підприємства 

2. Врахування стану 

кон’юнктури споживчого 

ринку та особливостей 

обраної ринкової ніші 

Аналіз кон’юнктури ринку 

відповідних товарів, 

характеристика сегменту ринку 

Виявлення умов 

формування цін та 

вимог різних категорій 

покупців до цін 

3. Забезпечення 

взаємозв’язку цінової 

політики з типами суб’єктів 

роздрібної торгівлі та 

врахування 

витратомісткості 

Оцінка параметрів суб’єкта 

роздрібної торгівлі (формат 

підприємства; місце 

розташування; склад основного 

контингенту; товарних груп; 

ціновий рівень товарів, що 

реалізуються) 

Визначення конкретних 

цілей цінової політики 

та її можливостей 

залежно від цих 

параметрів 

4. Забезпечення 

комплексності підходу до 

встановлення рівня 

торговельної надбавки на 

товар в поєднанні з рівнем 

торговельного 

обслуговування покупців 

Визначення залежності між 

якістю торговельного 

обслуговування та сприйняттям 

покупцями цін 

Врахування в ціні 

товарної складової та 

якості обслуговування 

5. Забезпечення гнучкості та 

динамічності цінової 

політики 

Оцінка змін внутрішніх умов 

розвитку торговельного 

підприємства та факторів 

зовнішнього середовища 

Своєчасне реагування 

на зміни зовнішнього і 

внутрішнього 

середовища та перегляд 

окремих параметрів 

цінової політики 

6. Досягнення 

оптимальної комбінації 

«кінцева ціна – 

торговельна надбавка» 

Визначення впливу факторів на 

роздрібну ціну та ціну 

торговельних послуг – надбавку. 

Урівноваження 

тенденцій змінення 

роздрібної ціни та 

торговельної надбавки 

7. Забезпечення 

взаємозв’язку характеру і 

цільової спрямованості 

цінової політики 

підприємства з ціновою 

політикою по товарним 

групам 

Аналіз місця товарних груп в 

споживанні , товарообороті та 

формуванні прибутку 

Погодження цілей 

цінової політики по 

товарній групі з 

ціновою політикою 

підприємства 

 

Висота роздрібної ціни визначає попит кінцевих споживачів таким 

чином, що еластичність попиту від ціни відносно цієї кінцевої ціни зазвичай 

є від’ємною. Висота торговельної надбавки, навпаки визначає зацікавленість 

підприємств торгівлі в реалізації товарів. Цей інтерес тим вище, чим вищою є 

надбавка. 
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Ефекти від торговельної надбавки та кінцевих цін розвиваються у 

протилежних напрямках. Підвищення кінцевої ціни веде до негативної 

реакції покупців, а збільшення надбавки – підвищує активність торгівлі і, 

одночасно, викликає негативну реакцію з боку попиту. Звідси, тільки 

досягнення рівноваги між цими протилежними тенденціями дозволить 

досягти оптимальних результатів діяльності. 

Важливим принципом цінової політики торговельного підприємства, 

який витікає з її особливостей, на наш погляд, є  також наступний: 

забезпечення взаємозв’язку характеру і цільової спрямованості цінової 

політики підприємства з ціновою політикою по товарним групам. 

З урахуванням наведених принципів визначаються цілі та підходи до 

формування цінової політики торговельного підприємства. 

Дослідники проблем ціноутворення та цінової політики майже єдині в 

думці про її цілеспрямованість. На такий висновок орієнтує вивчення 

теоретичних основ ціни і ціноутворення та зміст принципів цінової політики. 

Вивчення підходів різних авторів до визначення цілей цінової політики (табл. 

1.9) показало, що більшість з наведених підходів можна об’єднати в три 

групи: 

– цілі, орієнтовані на збут; 

– цілі, орієнтовані на прибуток; 

– цілі, орієнтовані на існуюче положення. 
 

Таблиця 1.9 – Наукові підходи до цілей цінової політики 

Автори Визначення цілей цінової політики  
1 2 

Еванс Дж., Берман Б.,  

Балабанова Л.В.,  

Сардак О.В., Тормоса Ю.Г. 

Збільшення продажу; 

Отримання найбільшого прибутку; 

Збереження існуючого становища 

Котлер Ф., Дурович 

А.П.[102],   

Уткін Е.А.,  

 Снегірьова В. [276] 

Забезпечення виживання; 

Максимізація поточного прибутку; 

Завоювання лідерства за показниками якості асортименту; 

Завоювання лідерства за показниками частки ринку  

Бланк І.О.,  

Литвиненко Я.В. 

Орієнтація на покупця; 

Орієнтація на витрати; 

Орієнтація на прибуток 

Мельник Л.Г.,  

Романов А.Н. [255] 

Забезпечення збуту; 

Утримання ринку; 

Максимізація прибутку 

Афанасьєв М.П.,  

Деева А.І. 

Забезпечення виживання; 

Максимізація поточного прибутку; 

Завоювання лідерства за показниками якості або частки 

ринку 

Корінєв В.Л. [136] Збільшення обсягу реалізації; 

Досягнення запланованого прибутку; 

Вплив на поведінку споживачів 
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Продовження таблиці 1.9 
1 2 

Хоскінг Ф. [17] Максимізація прибутку; 

Закріплення рівня продажу (частки ринку); 

Збільшення обсягу збуту (частки ринку); 

Досягнення стабільності; 

Швидке відшкодування витрат; 

Підвищення престижу, іміджу; 

Перемога у конкурентній боротьбі 

Градов А.П. Вихід на новий ринок; 

Введення нового товару; 

Захист позицій; 

Послідовне проходження по сегментах ринку; 

Швидке відшкодування витрат; 

Задовільне відшкодування витрат; 

Стимулювання комплексного продажу; 

Цінова дискримінація; 

Слідування за лідером 

Корінєв В.Л. [137] Отримання запланованого прибутку; 

Швидке відшкодування витрат за рахунок прибутку; 

Завоювання визначеної частки ринку 

Благоєв В. Продаж за будь-якою ціною; 

Збільшення ринкової частки; 

Максимальний прибуток у короткостроковому плані; 

Підтримка максимального прибутку у довгостроковому 

плані; 

Вихід на ринок; 

Стимулювання попиту на новий для ринку продукт; 

Обмеження попиту 

 

Забезпечення збуту є головною метою підприємств, які здійснюють 

діяльність в умовах розвинутої конкуренції, коли на ринку багато продавців 

аналогічних товарів, що характерно для підприємств роздрібної торгівлі, 

особливо продовольчих товарів. Таку мету ставлять перед собою 

підприємства у випадках, коли: 

– ціновий попит споживачів є еластичним; 

– підприємство намагається досягти максимального обсягу збуту і 

збільшення загального прибутку шляхом деякого зниження витрат кожної 

одиниці товару; 

– підприємство припускає, що збільшення обсягу реалізації скоротить 

змінні витрати; 

– низькі ціни відштовхують конкурентів; 

– існує значна кількість споживачів. 

Цілі, орієнтовані на прибуток, мають декілька різновидів. Один з них – 

коли підприємство прагне досягти стабільно високого рівня прибутку (на рік 

або декілька років). 

Таке завдання висувається не тільки перед підприємствами, що мають 
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стійкі позиції на ринку, але й тими, які не надто впевнені у своєму 

майбутньому, але намагаються максимально використовувати вигідну для 

себе кон’юнктуру ринку. 

Різновидами цілей, з орієнтацією на прибуток, можуть бути: 

– встановлення підприємством стабільного на кілька років доходу, 

який відповідає розміру середнього прибутку; 

– зростання ціни, а отже, і прибутку внаслідок збільшення 

капіталовкладень; 

– прагнення до швидкого одержання початкового прибутку, якщо 

підприємство не впевнене в успішному розвитку бізнесу або йому не 

вистачає коштів. 

Якщо підприємство обирає цілі, орієнтовані на існуюче положення, то 

воно здійснює всі можливі заходи щодо запобігання зменшенню збуту і 

загострення конкурентної боротьби. Воно: ретельно відстежує ситуацію на 

ринку, динаміку цін, появу нових товарів, дії конкурентів; не допускає 

надмірного збільшення або зменшення цін на товари і прагне знижувати 

витрати. 

Зазначені цілі цінової політики, на наш погляд, пов’язані та витікають 

із загальних цілей економічної політики підприємства. І, тому, їх можна 

вважати загальними (стратегічними) цілями цінової політики. 

За сучасних умов достатньо значної конкуренції на роздрібному 

споживчому ринку та необхідності збереження та покращення існуючого 

становища підприємство може обрати декілька цілей цінової політики. 

Головним при цьому є необхідність узгодження цілей між собою та з 

загальними цілями підприємства. 

З наведених підходів до визначення цілей цінової політики слідує, що 

деякі науковці (Ф. Хоскінг, А. Градов, В. Благоєв) в якості її цілей виділяють 

такі як: підвищення престижу, іміджу; стимулювання комплексного продажу; 

цінова дискримінація; обмеження попиту та ін. Такі цілі, на нашу думку, є 

допоміжними (конкретними), які може обирати підприємство для реалізації 

головної мети [17; 23; 283]. До конкретних (допоміжних) цілей можна 

віднести наступні (табл. 1.10). 

Обираючи певні цілі цінової політики підприємству роздрібної торгівлі 

необхідно передбачити, щоб вони не були суперечливими, а дозволяли 

реалізувати загальні (стратегічні) цілі підприємства. 

Для цього необхідно дотримуватись таких вимог: 

– ієрархічність та взаємоузгодженість цілей; 

– реальність; 

– чіткість формулювання та кількісна визначеність. 

Зміст принципів цінової політики та окреслення її цілей є основою для 

визначення певних підходів до ціноутворення. 
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Таблиця 1.10 – Загальні та конкретні цілі цінової політики підприємств 

роздрібної торгівлі 

Загальні (стратегічні) цілі: 
Орієнтовані на збут 

Орієнтовані на прибуток 

Орієнтовані на існуюче положення 

Конкретні (допоміжні) цілі: 

Підтримувати відповідний імідж. 

Створювати уявлення про підприємство як 

про чесного роздрібного торговця. 

Сповідувати філософію «не буває цін 

дешевше наших». 

Заважати потенційним конкурентам 

виходити на ринок. 

Стабілізація ринку. 

Довгострокова або короткострокова 

максимізація прибутку. 

Зниження чутливості споживачів до цін. 

Прискорення уходу з ринку слабких 

конкурентів. 

Розширення попиту і прискорення його 

зростання. 

Залучати до підприємства більше покупців 

у періоди в’ялої торгівлі. 

Позбуватися сезонного товару. 

Вважатися у покупців лідером з цін на 

даному ринку. 

Створювати й підтримувати інтерес з боку 

споживачів. 

Заохочувати повторні покупки 

Підсилення ринкових позицій окремих 

товарів власного асортименту. 

Обмеження потенційної конкуренції. 

Прагнення залякати конкурентів 

небезпекою цінової війни. 

Пошук шляхів обходу державних 

обмежень. 

Домінування на ринку. 

 

З аналізу теорії ціни як методологічної основи цінової політики слідує, 

що існує два підходи до процесу формування ціни: затратний та ціннісний. 

Затратний підхід передбачає визначення ціни на основі послідовного 

врахування (накопичення) витрат з початку надходження товарів на 

підприємство і до його реалізації та певної величини прибутку. В загальному 

вигляді формування ціни за затратним підходом здійснюється наступним 

чином (рис. 1.6). 

 

 
 

Рисунок 1.6 – Формування ціни за затратним підходом 

 

Затратне ціноутворення – історично найстаріший напрямок 

формування ціни. Воно ґрунтується на такій реальній категорії, як витрати. 

Більш того, затратний підхід підтримується економічною теорією, яка 

розглядає ціноутворення як засіб забезпечення отримання суб’єктами 

господарювання нормального доходу на всі витрати, але в дійсності 

визначення ціни за таким підходом має певні недоліки. Здебільшого 

величина витрат на одиницю товару, яка, власне, і повинна бути основою 

Виробництво 

(закупівля) 

Витрати  Ціна  Цінність  Споживач  
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ціни на товари за затратним підходом, не може бути точно визначена до 

встановлення ціни. Причина в тому, що обсяг діяльності значною мірою 

впливає на рівень цін. Адже економічна теорія та бухгалтерський облік 

визнають, що обсяг діяльності безпосередньо формує величину витрат на 

реалізацію одиниці товару. Із зростанням обсягу діяльності знижуються 

постійні витрати, які припадають на одиницю товару і величину середніх 

витрат на реалізацію цього товару. Отже, виникає ситуація замкнутого кола: 

щоб визначати ціни на товари за затратним підходом, необхідно знати обсяг 

діяльності, а для визначення обсягу діяльності необхідно мати ціни на окремі 

товари. В принципі сучасні математичні методи дозволяють розв’язати таку 

взаємозалежність на основі застосування оптимальних програм та 

відповідних цін. Водночас такий процес ціноутворення і високо затратний, і 

довготривалий. 

Складнощі з розрахунком витрат на одиницю товару в підприємствах 

роздрібної торгівлі пов’язані також з одночасною реалізацією та зберіганням 

досить широкого та різноманітного асортименту товарів. 

Окрім того, затратний підхід зорієнтований на відображення умов 

реалізації і не враховує відношення споживачів до товарів. 

Визначення ринкової ціни за ціннісним підходом здійснюється на 

основі оцінки вартості товару для споживача з наступним вирішенням 

суб’єктом господарювання можливої величини витрат (рис. 1.7) 

 

 
Рисунок 1.7 – Формування ціни за ціннісним підходом 

 

Ціннісне ціноутворення відображає ринкові умови. Воно покликане 

забезпечити отримання додаткового прибутку не за рахунок збільшення 

обсягів діяльності, а за рахунок досягнення вигіднішого співвідношення між 

цінністю товару для споживачів і обсягом затрат, якого необхідно досягти 

підприємницькій структурі для задоволення потреб споживачів. 

Ціноутворення за ціннісним підходом пов’язане з необхідністю визначення 

ціни товару виходячи з цінності товару для споживача, тобто з того, скільки 

споживач може і хоче заплатити за запропонований товар. Затрати 

розглядаються в цьому випадку як обмежувальний фактор, як показник 

можливості продажу цього товару за встановленою ціною із запланованим 

прибутком. Тому формування обсягу і структури продажу товарів та рівень 

цін на них випливають із потреб споживання. 

При ціннісному ціноутворенні виникають труднощі у визначенні та 

вимірюванні ціннісної значущості товару для споживача та розміру ціни, яку 

Споживач  Цінність  Ціна  Витрати Виробництво 

(закупівля)  
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товар заслуговує. Окрім того, не можна орієнтуватися тільки на суму, яку 

покупець готовий заплатити за товар в силу суб’єктивного (психологічного) 

фактору, бо завжди присутнє бажання з боку споживачів отримати більш 

низьку ціну. 

Таким чином, орієнтуючись на витрати без врахування залежності між 

ціною та обсягом продажу, або на готовність покупця заплатити за товар 

певну суму без реальної оцінки того, на яку ціну він заслуговує, продавець 

може не отримати бажаного обсягу реалізації та прибутку, а також підірвати 

основу збереження прибутковості в перспективі. 

Результат, до якого повинне прагнути підприємство, використовуючи 

певні підходи до ціноутворення – максимальна різниця між цінністю товару 

для покупця, яку він готовий оплатити, і витратами, які необхідні суб’єкту 

господарювання, щоб реалізувати цей товар. Досягнення його залежить від 

впливу третьої сторони – підприємств, які конкурують на цьому ринку. 

Внесок в розвиток теорії А. Маршалла Дж. Робінсоном та Е. 

Чемберленом концепції недосконалої конкуренції, у центрі якої знаходиться 

аналіз проблем формування цін на ринку залежно від типу конкуренції 

(рис. 1.8), дав змогу сучасним науковцям виділити підхід до ціноутворення 

на основі цін конкурентів. 

 

 
Рисунок 1.8 – «Магічний трикутник» цінової політики за С.Х. 

Туккером [312]. 

 

Таким чином в умовах мінливості зовнішнього середовища вибір і 

застосування певної методології ціноутворення є складним завданням для 

вітчизняних підприємств роздрібної торгівлі. В ринкових умовах цей вибір 

ґрунтується на так званому «магічному трикутнику» цінової політики (за 

С.Х. Туккером) [312]. 

Проте ми вважаємо, що цей трикутник потребує певної модифікації 

наступним чином (рис. 1.9). 

У сучасних умовах, на нашу думку, при формуванні цінової політики 

підприємства роздрібної торгівлі повинні виходити з комплексного підходу, 

враховуючи всі три види ціноутворення: ціннісне, витратне, з орієнтацією на 

конкурентів. Залежно від особливостей зовнішнього середовища, товару, 

обсягів реалізації, фінансової стійкості підприємства та поставлених цілей 

Відповідність ціни 

витратам 

Рівень цін конкурентів Рівень ціни, прийнятний 

для покупців 
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цінової політики, суб’єкти господарювання можуть віддавати перевагу 

ціннісному або витратному ціноутворенню. Але в обох випадках успіх 

цінової політики буде залежати від врахування цін конкурентів: при 

ціннісному підході дасть можливість наблизити ціни до ринкових, які краще 

відображають реальну цінність товарів для споживачів; при затратному – 

змусить приділяти більше уваги управлінню витратами. 

 

 

 
Рисунок 1.9 – Модифікація трикутника цінової політики 

 

Орієнтація на ціни конкурентів надає розуміння «цінового коридору» 

між мінімальною та максимальною ціною аналогічних товарів, які присутні 

на ринку. 

Цінова політика підприємств може розрізнятись і залежно від 

характеру їх участі в ринковому ціноутворенні. Розрізняють два наступні 

підходи до процесу формування ринкових цін: активний та пасивний. 

Активне ціноутворення ґрунтується на загальній економічній політиці 

суб’єктів господарювання, що займають провідне місце на регіональному 

ринку. У своєму розпорядженні вони мають достатньо запасів товарів та 

фінансових ресурсів, щоб відповідно впливати на співвідношення попиту і 

пропозиції регіонального ринку та самостійно визначати рівень цін на свої 

товари та послуги. За допомогою активного ціноутворення проводиться 

політика вигідної реалізації товарів, управління витратами та отриманням 

прийнятної величини прибутку. 

Формування політики пасивного ціноутворення базується на 

застосуванні цінових рішень конкурентів. У своїй господарській діяльності 

пасивним ціноутворенням керуються ті суб’єкти, що не мають достатнього 

впливу на ринок. Вони не тільки орієнтуються на ціни, які задаються ринком, 

а й наслідують чи то копіюють їх. Підприємницькі структури, які керуються 

у своїй практичній діяльності пасивним ціноутворенням, можуть визначати 

рівень цін різноманітними методами, у тому числі на основі своїх витрат. 

Але практичне застосування таких цін залежить від їх співвідношення з 

ринковими цінами на ідентичні товари. 

Вибір підходів до ціноутворення визначається, як зазначалось вище, 

цільовою спрямованістю цінової політики та значною мірою залежить від 
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типу конкурентного середовища. 

Кожний з зазначених підходів передбачає використання певних методів 

визначення ціни. На сучасному етапі методологія ціноутворення базується на 

сукупності (системі) методів розрахунку цін, яка включає наступні: 

1) витратні методи ціноутворення, які базуються на урахуванні в ціні 

витрат на реалізацію товарів; 

2) ціннісні методи ціноутворення, які враховують попит споживачів та 

оцінку ними ціннісних характеристик товарів; 

3) методи ціноутворення, що орієнтуються на конкуренцію та 

враховують конкурентну ситуацію на ринку; 

4) параметричні (економетричні), які базуються на врахуванні в ціні 

техніко-економічних параметрів та споживчих властивостей товарів. 

Науковці [2; 17; 13; 24; 89; 98; 136; 137; 139; 157; 156; 182; 206; 218; 

286; 295; 300; 316; 334; 337] пропонують достатню кількість різноманітних 

методів в межах кожного підходу, але основними з них є такі (табл.1.11).  

 

Таблиця 1.11 – Методи ціноутворення 

Методи ціноутворення: 
на основі 

затратного підходу 

(витратні) 

на основі ціннісного 

підходу (ціннісні) 

з орієнтацією на 

конкурентів 

параметричні 

(економетричні) 

на основі: 

- повних витрат; 

- змінних витрат; 

- цільового 

прибутку; 

- аналізу 

беззбитковості; 

- рентабельності 

активів 

- розрахунків 

економічної 

цінності товару 

(баловий, 

експертних оцінок); 

- з орієнтацією на 

попит 

- на основі 

поточних цін; 

- тендерного 

ціноутворення 

- на базі основних 

параметрів товару; 

- на базі питомих 

показників; 

- регресійного 

аналізу 

 

Найбільшого поширення в підприємствах роздрібної торгівлі в Україні 

набули витратні (а саме на базі повних витрат і на основі цільового 

прибутку), ціннісні (на основі відчутної цінності) та методи, що орієнтуються 

на конкуренцію (на основі поточних цін). 

Використання витратних методів є традиційним для нашої економіки, 

ґрунтується на реально доступних даних, тому є простим і зрозумілим, і 

часто сприймається як найбільш обґрунтоване та справедливе. 

Формування конкурентного середовища та посилення конкурентної 

боротьби на роздрібному ринку обумовило необхідність застосування більш 

пристосованих до зовнішніх умов методів формування цін, таких як ціннісні 

та орієнтовані на конкуренцію. Методи на основі відчутної цінності та 

поточних цін, які найбільш широко з усіх ринкових використовуються в 
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роздрібній торгівлі у зв’язку з реалізацією значної кількості товарів-

замінників, переважно носять інтуїтивний характер і результати визначення 

ціни залежать від досвіду працівників. Це пояснюється значною кількістю 

невеликих підприємств і, відповідно, відсутністю в них спеціалістів, які 

досконало володіють методологією ринкового механізму, а також не завжди 

достатньою професійною підготовкою фахівців маркетингових служб. Окрім 

того, ці методи не сприймають будь-якого шаблону та мають високо 

імовірнісний характер. 

Менш розповсюдженими методами ціноутворення в роздрібній торгівлі 

та відомими переважно вузькому колу спеціалістів на теоретичному рівні є 

методи на основі аналізу беззбитковості та з орієнтацією на попит. 

Метод тендерного ціноутворення не є характерним для роздрібної 

торгівлі при реалізації товарів індивідуальним споживачам, а застосовується 

тільки в торговельних підприємствах непродовольчими товарами для 

задоволення потреб підприємств, організацій та установ. 

Параметричні методи не можуть застосовуватись в роздрібній торгівлі, 

бо техніко-економічні параметри та властивості споживчих товарів 

формуються в процесі виробництва, а торговельні підприємства 

орієнтуються тільки на сприйняття покупцями цих властивостей. 

Зміст і цільові орієнтири підходів до ціноутворення та в їх межах 

певних методів дозволяє стверджувати, що вибір конкретних методів 

ціноутворення найбільшою мірою визначається: 

– цілями цінової політики; 

– орієнтирами підходів до формування цін; 

– типом ринку за характером конкуренції. 

Взаємозв’язок між названими характеристиками та методами 

ціноутворення надано на рис. 1.10. 

Оскільки ринки, на яких функціонують підприємства роздрібної 

торгівлі є переважно ринками монополістичної (недосконалої) конкуренції, 

то під час визначення ціни доцільно застосовувати комплексний підхід, який 

передбачає використання декількох методів різного спрямування. 

Це дозволить підвищити обґрунтованість базової ціни та й здійснювати 

її корегування відповідно до змін зовнішнього і внутрішнього середовища. 

Таким чином, дослідження теоретичних основ цінової політики 

показало, що вона є комплексною категорією, ґрунтується на певних 

методологічних засадах та має зовнішню та внутрішню спрямованість. 

Зовнішня складова цінової політики формує установку відносно бажаного 

цінового образу підприємства у покупців. Внутрішня є основою для розробки 

цінової стратегії та тактичних завдань. 
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Рисунок 1.10 – Взаємозв’язок цілей, видів та методів ціноутворення 

 

З огляду на зазначене можна виділити такі види цінової політики 

підприємств роздрібної торгівлі (табл. 1.12) [43]. 

 

Таблиця 1.12 – Види цінової політики 

Ознаки класифікації Види цінової політики 
Залежно від орієнтації підходів до 

ціноутворення 

- політика, що базується на витратному 

ціноутворенні; 

- політика, що базується на ціннісному 

ціноутворенні; 

- політика, що орієнтується на конкурентів 

Залежно від характеру участі в 

ціноутворенні 

- активна; 

- пасивна 

Залежно від визначення рівня ціни та її 

використання при реалізації 

- політика високих цін; 

- політика низьких цін; 

- політика комбінування високих і низьких цін 

По відношенню до покупця - політика доступних цін; 

- політика розподілу ринку на безкомпромісні 

сегменти для:  заможних покупців, 

                             малозабезпечених покупців 

По відношенню до конкурентів - цінові війни; 

- більш компромісна (тяжіє до узгодження, 

розподілу ринку) 

По відношенню до держави - лояльна; 

- незалежна 

 

Цілі цінової політики 

Забезпечення збуту Збереження існуючого становища 

Пасивне ціноутворення Активне ціноутворення 

Ціноутворення з 

орієнтацією на 

конкурентів та його 

методи 

Монополія  

Ціннісне 

ціноутворення та 

його методи 

Тип ринку 

Недосконалої конкуренції 

Витратне 

ціноутворення та 

його методи 

 

Орієнтація на прибуток 

Досконалої конкуренції 
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Комплексний характер цінової політики передбачає те, що вона може 

бути одночасно активною політикою низьких цін і компромісною по 

відношенню до конкурентів. 

На формування цінової політики впливає безліч різноманітних та 

різноспрямованих чинників, врахування та управління якими є необхідною 

умовою розробки ефективної цінової політики. 

У межах дослідження за даним напрямком М.В. Чорною та Л.М. 

Філіпішиною [333] систематизовані чинники, що визначають цінову політику 

підприємств роздрібної торгівлі з виділенням у їх складі зовнішніх (макро- та 

мікрорівня) та внутрішніх, а також непрямого та прямого впливу, які взяті за 

основу (рис. 1.11). 

Вважаємо за необхідне доповнити наведену систему: 

- чинників мікрорівня таким, як державне регулювання на місцевому 

рівні тому, що граничний розмір торговельної надбавки за певними товарами 

регламентується саме місцевими органами влади; 

- внутрішніх чинників наступними: формат підприємства та місце 

товару в ієрархії споживчих товарів і в формуванні товарообороту, що 

витікає з особливостей цін і цінової політики торговельних підприємств 

(розділ 1.2). 

Дослідження теоретичних основ ціноутворення та цінової політики є 

підґрунтям та методологічною основою її формування в підприємствах 

роздрібної торгівлі. 
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Рисунок 1.11 – Класифікація чинників, які визначають цінову політику підприємств роздрібної торгівлі 

Зовнішні чинники 

 

Чинники макрорівня (непрямого впливу) 

Чинники, які визначають економічну стабільність 

держави: 

сукупний попит; сукупна пропозиція; стан 

основних ринків (праці, капіталу) 

Чинники макрорівня (прямого впливу)  

Попит: 
кількість споживачів; доходи споживачів; 

очікування споживачів; рівень попиту; 

еластичність попиту; інші чинники 

Внутрішні чинники 

Цінова політика підприємства 

Місце товару в ієрархії 

споживчих товарів і в 

формуванні обороту 

 

Місія 

підприємства 

 

Формат 

підприємства 

 

Принципи і 

методи 

ціноутворення 

 

Ефективність 

маркетингових 

служб 

 

Витрати  

обігу 

 

Ефективність 

використання потенціалу 

підприємства 

 

Імідж 

підприємства 

 

Конкуренти: 
кількість конкурентів; 

частка ринку; цінова політика 

конкурентів; інші чинники 

Ринок: 
тип ринку; кон’юнктура 

ринку; динаміка розвитку 

ринку; інші чинники 

Учасники каналів розподілу: 
кількість учасників; умови постачання; 

наявність знижок; ціна постачань; 

надійність постачань; інші чинники 

Державне 

регулювання на 

місцевому рівні 

 

 

Чинники державного впливу: 

фіскальна політика; монетарна політика; правове 

регулювання; стан грошової маси та інфляція; 

соціальна політика; інші чинники 

Міжнародні чинники: 

міжнародний розподіл праці; умови розрахунків; 

інші чинники 
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РОЗДІЛ 2 

РИНОК ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ЯК СЕРЕДОВИЩЕ  

ТА ЙОГО ЕЛЕМЕНТИ ЯК ФАКТОРИ ЦІНОУТВОРЕННЯ 

 

2.1. Продовольчий ринок: сучасний стан та особливості розвитку  

 

Ціна – це економічна категорія, яка займає центральне місце в системі 

ринкових відносин, згладжуючи протилежні економічні інтереси продавця і 

покупця, приводячи у відповідність попит і пропозицію. Ціноутворення, 

будучи однією з основних ланок ринкової економіки, виступає не тільки 

гнучким інструментом, але і важливим важелем управління. 

Механізм ціноутворення пов’язаний із різними типами ринків, 

внаслідок чого, виходячи з мети дослідження, виникає необхідність 

з’ясування сутності та особливостей продовольчого ринку як середовища 

формування цін на продукти харчування. 

Ринок є найбільш ефективним інструментом розвитку економіки, 

обов’язковим компонентом товарного господарства.  

Виникнення та розвиток ринку пов'язані з тривалим історичним 

процесом, що й зумовлює різноманітне трактування цього поняття й 

особливу увагу відомих вітчизняних та зарубіжних учених.  

Ринок – складна соціально-економічна категорія, сутність якої 

розкривається якнайповніше, якщо розглядати її в різних аспектах ринкових 

відносин. Звертаючись до поняття «ринок», можна виділити два основних 

підходи до його трактування [3].  

Перший заснований на виділенні політико-ідеологічного і 

філософського змісту ринку і ринкових відносин, коли як основні 

характеристики ринку розглядаються:  

 ринок як спосіб організації суспільного виробництва, заснований на 

свободі підприємництва і обмеженій ролі держави, і в цій своїй якості ринок 

протистоїть способам організації, що спираються на застосування методів 

централізованого планування і адміністративного регулювання [167; 190; 

192; 197; 220];  

 ринок як спосіб поведінки господарюючих суб'єктів, що визначає 

критерії схвалюваних ними рішень і характер відносин між суб'єктами 

(«ринкова поведінка») [63; 106; 285];  

 ринок як спосіб мислення, що формує відповідний світогляд 

учасників господарської діяльності («ринкове мислення») [249; 348].  

Другий підхід до трактування поняття ринок заснований на виділенні 

його конкретно-економічного змісту.  

Історично розуміння ринку проходить від розуміння його як місця для 

обміну до розуміння його як сукупності складних економічних відносин. 
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Ринок розглядається як [107]:  

 місце купівлі-продажу товарів і послуг, укладання торгових угод;  

  економічна категорія товарного виробництва, що являє собою 

сферу обміну з певною системою ринкових відносин між продавцями і 

покупцями;  

 економічні відносини, пов’язані з обміном товарів і послуг, в 

результаті яких формується попит, пропозиція, ціна. 

Усі визначення ринку розрізняються між собою ступенем 

спрямованості й конкретизації. При цьому, надмірне спрощення трактування 

ринку (як засобу, за допомогою якого здійснюється обмін або як сукупності 

економічних відносин, що складаються у сфері обміну [306]) принижує 

реальну економічну роль ринку. Поза всяким сумнівом, ринок виходить за 

межі сфери обміну, та є “сукупністю економічних відносин, що будуються на 

основі ринкових законів та принципів” [38]. 

Найважливішими елементами, визначальними ознаками ринку, які 

взаємопов’язані та взаємодіють між собою, є попит, пропозиція, ціна та 

конкуренція. Ці елементи є найважливішими параметрами ринку, якими 

керуються виробники і споживачі в своїй економічній діяльності у ринковій 

системі господарювання. Це стрижень ринкових відносин, ядро ринку. Лише 

у взаємодії попиту, пропозиції та цін розкриваються повною мірою 

механізми функціонування ринкової економіки. 

Попит – фундаментальне поняття ринкової економіки, бажання, що 

означає, підкріплений грошовою можливістю намір покупців, споживачів 

придбати даний товар [251]. 

Принциповими моментами, що визначають економічний зміст попиту, 

є, по-перше, тісний взаємозв’язок останнього з реальними суспільними 

потребами, проте, попит не співпадає з ними кількісно. По-друге, попит 

визначається платоспроможністю споживачів, тобто забезпеченістю 

потенційних потреб грошима. Універсальною формою вираження попиту є 

саме сумарний грошовий вираз вартості товарів і послуг, що можуть бути 

придбані. По-третє, суб’єктом попиту на ринку виступає покупець, а 

об’єктами можуть бути будь-які об’єкти ринкових відносин, що мають 

вартісну оцінку та певну корисність для споживання [202]. 

Економічна категорія “пропозиція” розглядається як “бажання і 

здатність продавців надавати товари для продажу на ринку” [99] або як 

“кількість товару, яку виробник готовий продати за певною ціною за 

конкретний період” [343].  

Пропозиція, представляючи на ринку виробництво, виступає як 

відмінна від нього (кількісно і якісно) категорія. Це зумовлено позаринковим 

використанням частини продукції. Окрім того, між виробництвом і 

пропозицією існують територіально-часові відмінності. Виробництво 
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випереджає пропозицію в часі, оскільки продукт, перш, ніж прийняти форму 

товарної пропозиції, повинен бути виробленим [347]. 

Попит і пропозиція є найважливішими та взаємозалежними елементами 

ринку, які забезпечують постійний зв’язок між виробництвом та 

споживанням матеріальних благ.  

Особливість ринкового механізму полягає в тому, що кожен його 

елемент найтіснішим чином пов'язаний з ціною, яка служить основним 

інструментом, що впливає на попит і пропозицію, та, відповідно, виражає 

інтереси ринкових суб’єктів і визначає їх поведінку на ринку. З іншого боку, 

ціна одночасно формується під впливом попиту та пропозиції. 

За образним порівнянням економіста із всесвітньо відомим ім’ям        

А. Маршалла, попит і пропозиція подібні двом лезам одних і тих же ножиць. 

Вони існують лише разом, і їх взаємодія забезпечує функціонування ринку 

[178]. Якщо продовжити порівняння А. Маршалла, то ціну можна уподібнити 

стрижню, навколо і за допомогою якого леза ножиць рухаються [264]. 

Насправді, лише у взаємодії попиту, пропозиції та цін розкриваються у 

повній мірі механізми функціонування ринку. 

Динамічна взаємодія попиту, пропозиції та цін має завжди один із двох 

наслідків – або на ринку встановлюється стан рівноваги, коли попит і 

пропозиція збалансовані та не виникає надлишків або дефіцитів продукції, 

або стан ринку нерівноважний, коли попит перевищує пропозицію і виникає 

дефіцит, або коли пропозиція перевищує попит і ринок перенасичений 

товарами. 

Ринкова взаємодія пропозиції, попиту і цін наочно ілюструє зв'язок 

механізму ціноутворення як з виробничими затратами, так і зі споживчими 

перевагами, що визначають величину і інтенсивність попиту. Рівноважна 

ціна, отже, повною мірою враховує як чинники, що лежать на боці 

виробництва, так і чинники, що діють у сфері споживання. У цьому суть 

ціни, яка є серцевиною всієї системи ринкових відносин [26; 51]. 

Елементом ринкового механізму, який дозволяє урівноважити попит та 

пропозицію та забезпечує взаємодію суб’єктів ринку, є конкуренція. 

“Конкуренція – серцевина сучасного ринкового механізму не лише тому, що 

масштаби її проявлення за останні десятиріччя непомірно зросли. Головне у 

тому, що конкуренція – це обмежена властивість ринку, його невід’ємна 

риса” [112]. 

Представник класичної економічної теорії А. Сміт трактував 

конкуренцію як поведінкову категорію, коли індивідуальні продавці та 

покупці змагаються на ринку за вигідніші продажі та покупки відповідно. 

Конкуренція – це та сама “невидима рука” ринку, яка координує діяльність 

його учасників [272].  

Конкуренція виступає як сила, що забезпечує взаємодію попиту і 
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пропозиції та врівноважує ринкові ціни. У результаті суперництва продавців 

і покупців встановлюється загальна ціна на однорідні товари і конкретний 

вид кривих попиту і пропозиції. Конкуренція забезпечує функціонування 

ринкового механізму ціноутворення. 

У сучасній мікроекономічній теорії під конкуренцією мається на увазі 

деяка властивість ринку. Таке розуміння виникло у зв'язку з розвитком теорії 

морфології ринку. Залежно від ступеня досконалості конкуренції на ринку 

виділяються різні типи ринків, для кожного з яких властива певна поведінка 

економічних суб'єктів. Під конкуренцією (competition) мається на увазі не 

суперництво (rivalry), а скоріше, ступінь залежності загальних ринкових 

умов від поведінки окремих учасників ринку. У сучасному розумінні термін 

“суперництво” відноситься до дійсної поведінки економічних суб’єктів, тоді 

як термін “конкуренція” відноситься до визначальної моделі побудови ринку, 

що використовується для передбачення поведінки на певному ринку [250; 

262]. 

Конкуренція і відносини, що формуються на її основі, виступають 

генетичним елементом, ознакою ринкової системи. Наявність або відсутність 

відносин конкуренції означає, зрештою, наявність або відсутність самої 

ринкової системи. Конкуренція – сила стихійного саморегулювання ринку, 

складових його параметрів [358]. 

Узагальнюючи вищевикладене, зазначимо, що ринок є динамічним 

організмом, що постійно удосконалюється, та розвиток якого залежить від 

усіх складових елементів, включаючи різні структури ринку. 

Ринок має складну структуру та охоплює своїм впливом усі сфери 

економіки. Складовою частиною функціонуючого ринку (поряд з ринками 

засобів виробництва, праці, фінансовим, інформації та ін.) є споживчий 

ринок. Він пов'язує між собою процеси виробництва і споживання, стимулює 

продаж товару, тим самим задовольняючи попит споживачів і підвищуючи 

ефективність діяльності виробників через отримання максимального 

прибутку, дозволяє співвіднести доходи споживачів з їх купівельною 

спроможністю, регулює обмін між регіонами і сферами господарювання, 

створює можливість співвідношення індивідуальних затрат виробників із 

суспільними затратами. 

Не дивлячись на різноманіття наукових поглядів на структурування 

споживчого ринку [104; 196; 280; 288], всі автори сходяться в одному: 

споживчий ринок – складна високоорганізована система, особливе місце в 

якій посідає продовольчий ринок (ринок продовольчих товарів). 

Ринок продовольчих товарів – сукупність економічних взаємовідносин 

щодо виробництва, розподілу, обміну та споживання харчових продуктів із 

метою задоволення в них суспільних потреб та отримання доходу усіма його 

суб’єктами у відповідності з роллю і значенням виконуваних ними функцій 
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[91].  

Суть економічних відносин на ринку продовольства полягає в 

необхідності відшкодування витрат, з одного боку, й задоволення потреб – з 

іншого, а також у тому, що саме через нього відбувається вплив на сферу, що 

виробляє продукти харчування, і цей зворотний зв'язок – вирішальний, 

оскільки формує асортимент виробленої продукції та її обсяг, визначає 

необхідну кількість ресурсів у виробничих і переробних галузях. 

Продовольчий ринок є сферою взаємодії суб’єктів ринку щодо 

забезпечення виробництва і вільного руху продовольчих товарів. Суб’єктами 

продовольчого ринку є сільгоспвиробники всіх форм власності, переробні 

підприємства, оптові і роздрібні торгові підприємства, споживачі. Іншими 

словами, до суб’єктів продовольчого ринку можна віднести всі підприємства 

аграрного сектору економіки, дрібних індивідуальних виробників, торгівлю і 

споживачів, тобто всіх тих агентів ринку, хто визначає на ньому попит і 

пропозицію (рис. 2.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Суб’єкти продовольчого ринку 

 

Ефективність функціонування суб’єктів продовольчого ринку залежить 

від дії зовнішніх і внутрішніх факторів та механізмів.  

До зовнішніх факторів слід віднести: природно-кліматичні умови 

господарювання, податкову, кредитну політику держави, інші заходи 

регулювання ринку продовольства, інфляцію й коливання валютного курсу, 

наявність реальних інвестицій і потенціальних інвесторів, заходи 

обмежування імпорту продовольства, обсяги міжрегіональної торгівлі 
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продовольством, трансформацію форм і відносин власності, наявність 

конкурентів на відповідному товарному ринку, рівень платоспроможного 

попиту населення, фінансові втрати внаслідок порушення партнерами 

контрактних умов, форс-мажорні обставини.  

Внутрішні фактори включають в себе: матеріально-технічне, кадрове й 

інформаційне забезпечення виробництва, мотивацію персоналу, якість 

продукції й ділову репутацію підприємства, його маркетингову стратегію та 

заходи формування попиту і стимулювання збуту, рівень реалізаційних цін і 

цінову політику підприємства, віддаленість від ринків збуту або місць 

переробки продукції, обсяги втрат і невиробничих витрат, якість 

менеджменту й облікової роботи. 

Як і будь-який ринок, ринок продовольства класифікується:  

– за об’єктами пропозиції  – ринок зерна, ринок м’яса, ринок молока 

тощо;  

– за географічним положенням – місцевий, регіональний, 

національний, світовий;  

– за ступенем обмеження конкуренції – монополістичний, 

олігополістичний, монопсонічний, вільний, змішаний;  

– за характером продаж  – оптовий, роздрібний;  

– за ступенем переробки продукції, що поставляється на ринок – 

сировина, напівфабрикати, готовий до споживання продукт [12]. 

Структура вітчизняного продовольчого ринку, основу якого складають 

сировинні галузі АПК, під впливом вертикальної інтеграції суттєво 

ускладнюється. Ознаками його будови є не тільки галузі, що формують 

технологічний процес, а й територіальне розміщення підприємств, рівень 

управління та функціональна спеціалізація окремих підрозділів. Серед 

існуючих підходів до характеристики структури продовольчого ринку можна 

виділити три основні: продуктовий, територіальний і функціональний [20]. 

За продуктового підходу елементами продовольчого ринку є окремі 

товарні галузі (м'ясна, молочна, зернова, цукрова, олійна, овочева тощо). 

Структурування продовольчого ринку за продуктовим принципом вказує на 

наявність важливої особливості: за будь-якого рівня розвитку вертикальної 

інтеграції спільний інтерес інтегрованих підприємств проявляється у 

виробництві певних видів кінцевої продукції (рис. 2.2). 

Функціональна будова трактується як сукупність галузей, які 

виконують у межах продовольчого ринку певні завдання (забезпечення 

ресурсами, виробництво сировини, переробка, зберігання, транспортування). 

Територіальна будова продовольчого ринку є результатом поділу праці 

в межах адміністративно-територіальних утворень залежно від природно-

кліматичних умов, які визначають територіально-регіональну спеціалізацію. 
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Рисунок 2.2 – Структура продовольчого ринку згідно з продуктовим принципом [20] 
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Ринок продовольчих товарів у значній мірі відрізняється від інших, 

особливо від ринку товарів тривалого користування. Серед основних  

відмітних особливостей, які вирізняють його з-поміж інших ринків, можна 

виділити наступні. 

1. Продовольчий ринок є визначальним у забезпеченні економічної  

безпеки країни. Стабільне виробництво сільськогосподарської продукції, 

ритмічний випуск продовольчих товарів різноманітного асортименту, 

безперебійне забезпечення населення та вартісна доступність продуктів 

харчування є елементами складної сукупності економічної безпеки 

народногосподарського комплексу та фактором зменшення соціальної 

напруги в суспільстві. 

2. Ринок продовольства відноситься до ресурсного типу ринків (таких 

же, як ринок будь-яких інших ресурсів: енергоносіїв, землі, праці, інвестицій; 

сировини тощо). Проте, необхідно відмітити, що зі всіх ринкових ресурсів, 

при всій їх величезній важливості для розвитку економіки, тільки два – ринок 

продовольства і ринок праці мають не тільки економічне, але, в першу чергу, 

соціальне значення. Будь-яке дослідження подібних ринків повинно 

проводитися з позицій їх соціально-економічної значущості. Подібний підхід 

дозволяє визначити продовольчий ринок як систему соціально-економічних 

відносин суб’єктів господарювання з приводу виробництва, обміну, 

розподілу і споживання продуктів харчування. Саме останні є об’єктом 

даного ринку і виступають як товар на ньому, хоча очевидно, що ступінь 

готовності до споживання (продуктивному і особистому) цих товарів може 

бути різним. Ця обставина робить неминучим виділення окремих його 

сегментів в процесі дослідження (сегментацію даного ринку на окремі 

відносно самостійні субринки), оскільки попит і пропозиція, ціни, 

конкурентне середовище, прагнення до рівноваги і т.ін. можуть на них 

встановлюватися по-різному  [16]. 

3. Харчування, як найважливіша потреба людини, підлягає 

першочерговому задоволенню, навіть за рахунок інших затрат. Знизити 

споживання в разі різкого зменшення доходів або сильного зростання цін 

можливо лише у відносно вузьких межах, визначених фізіологією людини. З 

іншого боку, за умов різкого зростання доходів або падінні цін збільшення 

попиту на продовольство, за винятком особливо специфічних і екзотичних 

продуктів, можливо також у досить обмеженому ступені, що знову ж таки 

зумовлено фізіологічними бар'єрами. 

В економіці це означає, що попит є відносно малоеластичним і 

консервативним (під час проведення різних досліджень коефіцієнт 

еластичності попиту на продовольство, як за доходом, так і за цінами, менше 

одиниці [357]).  

Слід також підкреслити, що хоча внаслідок високої спроможності 
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задовольняти життєво необхідні, фізіологічні потреби людини, попит на 

продовольство характеризується невисокою еластичністю, в той же час – у 

межах конкретної товарної групи продовольчі товари мають досить високу 

еластичність, що зумовлено такою специфікою продуктів харчування, як їх 

взаємозамінність. 

4. Що стосується пропозиції, зокрема сільськогосподарського 

виробництва, то воно має власні характерні риси, зумовлені специфікою 

сільськогосподарської продукції. Аграрне виробництво розвивається під 

дією природно-кліматичних і природно-біологічних чинників, які суттєво 

впливають на обсяги, якість, споживчі властивості виробленої продукції. 

Більшості аграрних ринків притаманний проміжок часу між початком 

виробництва і реальним виходом продукції. Ринки багатьох 

сільськогосподарських продуктів відрізняються сезонністю, розбіжністю в 

часі попиту й пропозиції. Специфічною особливістю сільськогосподарської 

продукції є значна залежність пропозиції нових товарів від успіхів розвитку 

селекції й генетики. Деякі сільськогосподарські продукти об'ємні, 

малотранспортабельні, швидко псуються, що вимагає суттєвих додаткових 

витрат.  

5. Сільськогосподарське виробництво є відносно консервативною й 

інерційною галуззю. Сівообороти, повільні темпи зміни поголів'я худоби, 

його продуктивності, багатолітні насадження – все це пов'язано з біологічним 

характером виробництва, що до того ж знаходиться в сильній залежності від 

погодних умов. За міжнародними масштабами середньорічний приріст 

виробництва в 3% розглядається як цілком високий. За розрахунками 

Міжнародного інституту продовольчої політики, за перші два десятиліття 

XXI ст. середньорічний приріст світового сільського господарства складе 

1,7%. З іншого боку, як свідчить досвід і США, і ЄС, знизити обсяги 

виробництва, навіть за окремими галузями, з урахуванням інерційності 

розвитку, особливо в умовах науково-технічного прогресу – також дуже 

складно. Загалом, сільське господарство є низькоеластичною галуззю [357].  

Таким чином, на ринку виступають два основні види низькоеластичних 

компонентів – попит і пропозиція. Вони можуть під дією відносно незначних 

коливань цін і зовнішньої торгівлі в якійсь мірі врівноважуватися. Проте 

здатність самого ринку стабілізуватися за рахунок дії автоматичних сил 

попиту і пропозиції дуже обмежена, вона не може виходити за вузькі межі, 

оскільки за двох низькоеластичних компонентів ринку – попиту і пропозиції 

– лише ціни є високоеластичними. Внаслідок цього, виникає необхідність 

державного регулювання ринку продовольства. 

6. Соціальна значущість даного ринку підвищує і підтримує його 

економічну значущість, обумовлюючи пріоритетність його регулювання на 

всіх рівнях господарювання.  
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Досвід економічно розвинених країн із соціально-орієнтованою 

економікою вказує на багатий, нагромаджений ними досвід застосування 

різноманітних методів регулюючого впливу держави на ринок і 

ціноутворення на ньому. До таких методів слід віднести, насамперед, товарні 

та грошові інтервенції на ринку продовольства, закупівлі, що здійснюються 

за інтервенційними або заставними цінами, пільгове кредитування 

виробників продукції, податкові знижки та ін. 

Однак найголовнішою проблемою, як свідчить практичний досвід 

регулювання ринку, не зважаючи на теоретично можливе встановлення 

рівноваги на відповідному його сегменті, залишається збалансування попиту 

і пропозиції шляхом встановлення цінової рівноваги. В обох крайніх 

випадках така незбалансованість призводить до втрати доходів виробниками 

або ж споживачами продукції, зниження їх життєвих стандартів, загострення 

соціальної напруги в суспільстві тощо. 

Окрім вищезазначених, продовольчий ринок має специфічні 

особливості, які відрізняють його від інших товарних ринків та серед яких, 

на наш погляд, можна виділити такі [104]: 

 ринок задовольняє першочергові, життєво необхідні, фізіологічні 

потреби людини; 

 товари, представлені на ринку, здатні задовольняти різноманітні 

потреби покупців, що зумовлює наявність ширшої номенклатури продуктів 

харчування порівняно з ринками інших товарів; 

 продукти харчування мають свої специфічні риси, а саме: певна 

сезонність виробництва; часто досить обмежені терміни зберігання і 

реалізації; взаємозамінність та взаємодоповнюваність окремих товарів; 

 розміри попиту та пропозиції на продовольчі товари досить великі; 

 кон’юнктура ринку в значному ступені залежить від реальних 

доходів населення, економічного потенціалу агропромислового комплексу; 

рівня виробництва сільськогосподарської продукції, розвитку переробних 

галузей тощо; 

 окрім покупця і продавця в механізм продовольчого ринку 

включається значна кількість посередницьких ланок, які забезпечують зв'язок 

попиту і пропозиції; 

 ринку притаманна як цінова, так і нецінова конкуренція; 

 багато товарів з окремих товарних груп є товарами першої 

необхідності, що зумовлює наявність державного регулювання ринку. 

Економічна специфіка продовольчого ринку визначається ієрархією 

потреб, високим ступенем локальності і автономності, інституційною і 

структурною стійкістю споживання його товарів, низькою ціновою 

еластичністю і стратегічним значенням на макро- і мікрорівні. Роль і 
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динаміка ринку продовольства залежать від вирішення проблем його об’єму, 

відкритості, насиченості, самозабезпеченості, експортної орієнтації, 

імпортної залежності, ступеня безпеки, перспектив зростання і розвитку в 

напрямі, необхідному для розширеного відтворення господарської системи 

країни.  

Продовольчий ринок можна розглядати як систему, що складається із 

множини взаємопов'язаних і взаємозалежних елементів, а отже, його стан 

визначається сукупністю значень параметрів, характерних для даної системи. 

З методологічного погляду аналіз стану продовольчого ринку повинен 

мати конкретно-історичний характер, а аналіз розвитку відображати 

динаміку значень певних параметрів. Причому не всі зміни параметрів (їх 

значень, сукупності) розглядаються як розвиток, лише наявність таких 

властивостей, як спрямованість, закономірність і незворотність дає підстави 

вважати наявні або прогнозовані зміни розвитком [183].  

Спрямованість означає здатність параметрів продовольчого ринку 

змінюватися за одними напрямами більше, ніж за іншими (наприклад, 

асортимент виробництва продукції харчування частіше змінюється у бік його 

розширення, що викликається мінливістю потреб, а зміни структури 

виробництва продовольчої сировини зумовлюються співвідношенням 

затрати/дохід, а відтак, помітною може стати спеціалізація). Закономірність 

виявляється в тому випадку, коли сукупність причин викликає однакові 

зміни (зменшення площі землеволодінь призводить до зростання економічної 

залежності власника, а збільшення масштабів виробництва, як правило, 

зумовлює підвищення його економічної ефективності). Незворотність – це 

такий характер змін, який не дає можливості системі довільно повернутися 

до вихідного становища. Таке повернення пов'язано з додатковими 

зусиллями і супроводжується змінами в навколишньому середовищі (навряд 

чи виробники товарної продовольчої сировини добровільно відмовляться від 

використання добрив, а їх опір, з великою ймовірністю, буде підтриманий 

виробниками добрив та підприємствами інших суміжних галузей. 

Використання заходів примусу у цьому контексті буде коштувати державі 

досить дорого і супроводжуватиметься значними змінами продуктивних сил і 

виробничих відносин) [162]. 

Значення окремих параметрів, які характеризують сучасний стан 

продовольчого ринку, є наслідком залежності між продуктивними силами і 

виробничими відносинами, останні з яких зазнали кардинальних змін. Саме 

зміна виробничих відносин як наслідок перетворення відносин власності 

зумовила численні структурні зрушення в агропродовольчій сфері – зміну 

пропорцій: між обсягами виробництва продукції рослинництва і 

тваринництва; між обсягами виробництва сільськогосподарської продукції за 
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категоріями господарств; між цінами на ресурси, спожиті в сільському 

господарстві, і цінами на сільськогосподарську сировину тощо. 

Так, якщо в 1990 р. 46% вартості валової сільськогосподарської 

продукції становила продукція рослинництва, то в 2009 р. її питома вага 

зросла до 62,5%. У 1990 р. сільськогосподарськими підприємствами 

вироблялося 69,4% валової продукції, а особистими селянськими 

господарствами – 30,6%, у 2009 р. ці показники становили, відповідно, 44,8% 

і 55,2% [269]. 

Та все ж найбільшу значущість для характеристики стану 

продовольчого ринку мають показники виробництва (внутрішньої 

пропозиції) та споживання (попиту) продуктів харчування (табл. 2.1). 

 

Таблиця 2.1 – Виробництво (внутрішня пропозиція) та споживання 

(попит) основних продуктів харчування на душу населення в Україні 

в 2008 році, кг 

 

Продукти 

харчування 

Вироб-

ництво *  

Раціональна 

норма** 

Фактичне 

спожи-

вання*** 

Виробництво (у %) до: 

норми 

споживання 

фактичного 

споживання 

М'ясо та 

м'ясопродукти (у 

забійній вазі) 

41 80 51 51,2 80,4 

Молоко та 

молочні продукти 

256 380 213 67,4 120,2 

Яйця, шт. 325 290 265 112,1 122,6 

Хліб і 

хлібопродукти 

119 101 114 117,8 104,4 

Картопля 415 124 131 334,7 316,8 

Овочі та 

баштанні 

178 161 130 110,5 136,9 

Плоди, ягоди та 

виноград 

40 90 43 44,4 93,0 

Цукор 34 38 40 89,5 85,0 

Олія 40 13 15 307,6 266,7 

Примітка. *Розраховано за [269]. 

**Затверджено МОЗ України «Орієнтовний набір основної 

продовольчої сировини і харчових продуктів для забезпечення у середньому 

на душу населення на 2005-2015 роки». 

***Баланси споживання основних продуктів харчування населенням 

України [269]. 
 

Стан агопродовольчого ринку України на початок 2009 р. дав змогу 

забезпечити фактичне споживання основних продовольчих товарів (виняток 
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становлять м'ясо, плоди, ягоди, виноград та цукор) за рахунок власного 

виробництва. Безумовно, частина виробленої продукції сільського 

господарства та продуктів її переробки спрямовуються на експорт, але ці 

ресурси в разі необхідності завжди можна переорієнтувати на внутрішній 

ринок. 

В Україні  в 2008 році на одну особу було вироблено 1159 кг зерна, що 

цілком забезпечило не лише внутрішню потребу в хлібобулочних виробах, 

концентрованих кормах для тваринництва та насінні, але й дало змогу 

створити суттєвий експортний потенціал. Зерно, насіння соняшнику, 

рафінована й нерафінована соняшникова олія є основними продуктами 

аграрного експорту, який зріс у 1,6 рази і забезпечив позитивний 

зовнішньоторговельний платіжний баланс [165]. 

Проте, у 2009 році ситуація щодо продовольчого забезпечення 

погіршилась. За більшістю основних видів продовольства фактичне 

споживання знаходилося нижче раціональних норм (табл. 2.2).  

 

Таблиця 2.2 – Розрахунок індикатора достатності споживання 

продуктів харчування  

 (на особу на рік; кілограмів) 

 
Раціональна 

норма 

Фактичне 

споживання у 

2009 році 

Індикатор 

достатності 

споживання 

Хліб і хлібопродукти (у 

перерахунку на борошно) 
101,0 111,7 1,11 

М'ясо і м'ясопродукти (у 

перерахунку на м'ясо) 
80,0 49,7 0,62 

Молоко і молокопродукти 

(у перерахунку на молоко) 
380,0 212,4 0,56 

Риба і рибопродукти 20,0 15,1 0,76 

Яйця (шт.) 290 272 0,94 

Овочі та баштанні 161,0 137,1 0,85 

Плоди, ягоди та виноград 90,0 45,6 0,51 

Картопля 124,0 133,0 1,07 

Цукор 38,0 37,9 0,99 

Олія  рослинна всіх видів 13,0 15,4 1,19 

 

Найбільше відставання фактичного споживання від раціонального 

спостерігалося по плодах, ягодах і винограду – на 49%, молоку і 

молокопродуктах – на 44 %, м'ясу і м'ясопродуктах – на 38 %, рибі та 

рибопродуктах – на 24 %. Необхідно відмітити, що у 2009 році під впливом 

падіння доходів населення відбулося  зменшення фактичного споживання 

молока, м'яса та риби населенням країни, незважаючи на його суттєве 
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відставання від раціональних норм. Так, упродовж минулого року 

споживання м'яса і м’ясопродуктів на душу населення зменшилося порівняно 

з попереднім роком на 0,9 кг, молока і  молокопродуктів – на 1,4 кг, риби і 

рибопродуктів – на 2,4 кг, яєць – на 8 штук [115]. 

За трьома продовольчими групами, а саме: "хліб і хлібопродукти", 

"картопля", "олія рослинна всіх видів" фактичне споживання перевищило 

раціональну норму. Проте, таке перевищення по зазначених групах 

продовольства, особливо хлібопродуктах та картоплі, є свідченням 

незбалансованості харчування населення, яке намагається забезпечити власні 

енергетичні потреби за рахунок більш економічно доступних продуктів. 

Падіння реальних наявних доходів населення у 2009 році на 10,8% 

порівняно з попереднім роком стало одним із чинників зменшення обсягів 

споживання населенням окремих  продуктів харчування. Так, зниження 

середньодушового споживання призвело до скорочення ємності 

внутрішнього ринку за п’ятьма основними групами продовольства, а саме за 

групами: хліб і хлібопродукти, м'ясо і м’ясопродукти, молоко і 

молокопродукти, риба і рибопродукти та цукор (табл. 2.3). Негативною 

тенденцією минулого року є зменшення в раціоні населення тих видів 

продовольства, споживання яких найбільше відстає від раціональних норм 

(м'ясні, молочні та рибні продукти).   

 

Таблиця 2.3 – Оцінка ємності внутрішнього ринку 

(тис. тонн) 

 Ємність внутрішнього ринку 2009 рік у 

% до 2008 

року 
2009 рік 2008 рік 

Хліб і хлібопродукти (у 

перерахунку на борошно) 
5145,1 5340,1 96,4 

М'ясо і м'ясопродукти (у 

перерахунку на м'ясо) 
2290,0 2340,0 97,9 

Молоко і 

молокопродукти (у 

перерахунку на молоко) 

9780,1 9890,4 98,9 

Риба і рибопродукти 696,8 810,8 85,9 

Яйця (млн. шт.) 12503,6 12020,0 104,0 

Овочі та баштанні 6311,8 5974,9 104,5 

Плоди, ягоди та виноград 2100,7 2010,0 105,6 

Картопля 6125,8 6098,8 100,4 

Цукор 1745,0 1891,2 92,3 

Олія  рослинна всіх видів 711,3 694,2 102,5 

із неї олія соняшникова  450,0 427,0 105,4 
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Не дивлячись на те, що задоволення потреб населення у продовольстві, 

у межах його купівельної спроможності, здійснювалося, в основному, за 

рахунок вітчизняного виробництва, у 2009 році спостерігався дефіцит 

внутрішньої пропозиції основних груп продовольчих товарів (табл. 2.4). 

Найбільш вразливими позиціями, з точки зору імпортозалежності, є 

позиції "риба та рибопродукти", "плоди, ягоди та виноград", "олія рослинна 

всіх видів". Частка імпорту за цими групами у загальному споживанні 

відповідно становить 65,3%; 54,2% та 44,4% при 30-ти відсотковому 

пороговому критерії цього індикатора [115].  

 

Таблиця 2.4 – Розрахунок імпортозалежності за групами продовольства 

 (тис. тонн) 

 Імпорт продуктів 

у 2009 році у 

перерахунку на 

основний 

продукт 

Ємність 

внутрішнього 

ринку у 2009 

році 

 

Відсоток 

імпорто-

залежності 

Хліб і хлібопродукти (у 

перерахунку на 

борошно) 

102,0 5145,1 2,0 

М'ясо і м'ясопродукти (у 

перерахунку на м'ясо) 
439,0 2290,0 19,2 

Молоко і 

молокопродукти (у 

перерахунку на молоко) 

455,0 9780,1 4,7 

Риба і рибопродукти 455,2 696,8 65,3 

Яйця (млн. шт.) 121,2 12503,6 1,0 

Овочі та баштанні 232,0 6311,8 3,7 

Плоди, ягоди та 

виноград 
1139,0 2100,7 54,2 

Картопля 5,0 6125,8 0,1 

Цукор 116,0 1745,0 6,6 

Олія  рослинна всіх 

видів 
316,0 711,3 44,4 

із неї олія соняшникова 1,0 450,0 0,2 

 

Необхідно зазначити, що значний відсоток імпорту по групі "олія 

рослинна всіх видів" обумовлений ввезенням тропічних олій, які не 

виробляються в Україні (пальмова, кокосова олії тощо), але широко 

використовуються при виробництві продовольчих товарів вітчизняними 

підприємствами харчової промисловості. При цьому внутрішній попит на 
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олію соняшникову повністю забезпечувався за рахунок власного 

виробництва.  

Суттєві обсяги імпорту плодово-ягідної продукції припадають на 

екзотичні види фруктів (цитрусові, банани тощо). В той же час відбувається 

зростання імпорту і тих видів плодів, вирощування яких характерне і для 

України, чому сприяла лібералізація внутрішнього ринку, яка відбулася 

внаслідок вступу України до Світової організації торгівлі. Зокрема, у 2009 

році порівняно з 2008 роком імпорт яблук зріс у 1,4 рази.  

Негативною тенденцією 2009 року є збільшення питомої ваги імпорту 

цукру у внутрішньому споживанні до 6,6%, що пов’язано із суттєвим 

скороченням обсягів вітчизняного виробництва цукру з цукрових буряків у 

сезоні 2009/2010 років, які не в змозі задовольнити ринковий попит.  

Досить складною є проблема забезпечення внутрішньої потреби у м'ясі 

та м'ясних продуктах (з огляду на важливість цієї продукції у раціоні 

харчування людини). Виробництво м'яса у забійній вазі на одну особу в 

Україні становить лише 51,2% раціональної норми споживання, а фактичне 

споживання м'ясних продуктів на душу населення за рік дорівнює лише 

63,8% від норми. У зв'язку із цим імпорт м'яса з 2000 до 2009 рр. зріс на 

порядок (рис. 2.3). 
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Рисунок 2.3 – Динаміка експорту та імпорту м’яса в Україні 

 

Застарілі технології, дорогі кредити та відсутність виваженої державної 

підтримки виробників тваринницької продукції не сприяють зниженню 

собівартості м'яса порівняно із сусідніми країнами. Наприклад, у Польщі 

собівартість 1 кг м'яса становить 1 євро, тоді як в Україні цей показник у 1,5 

рази вищий [259]. Порівняно нижча з Польщею продуктивність праці в 
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сільському господарстві України і довгі ланцюжки постачання продуктів 

харчування від виробника до споживача привели до того, що на початок 2010 

року ціни на основні продовольчі товари в нашій країні були вищими 

(рис. 2.4). І це при тому, що середня заробітна плата в Польщі становить 1200 

дол., а в Україні – 240 дол. США. 
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Рисунок 2.4 – Ціни на окремі продукти харчування в Польщі та Україні 

в 2010 році, грн./кг 

 

Спираючись на зазначену ситуацію, що склалась на продовольчому 

ринку України, можна констатувати, що значення окремих його елементів не 

відповідає сучасним уявленням про способи і вартість отримання продуктів 

харчування та потребам щодо раціонального харчування. 

Така невідповідність між уявленнями про характер системи і реальним 

її станом вже сама по собі є поштовхом до розвитку системи. Передумови 

розвитку продовольчого ринку (позитивних динамічних змін) криються 

також в економічній свободі його суб'єктів, зумовлені й приватною 

власністю. 

Здійснюючи сільськогосподарське виробництво на приватній основі, 

товаровиробники реагують на фактори впливу, адаптуючись до нових умов 

господарювання незалежно один від одного. Це виявляється у виборі 

спеціалізації, розмірів підприємства, ринків збуту тощо. Економічна 

незалежність суб'єктів продовольчого ринку посилює невизначеність 

господарської діяльності та її непередбачуваність, яка є об'єктивно вищою, 

ніж в інших галузях економіки, через природний фактор.  

Таким чином, характер змін у продовольчій сфері стає більш 

ймовірнісним і суттєво залежним від випадковостей (буде чи не буде 

скасовано мораторій на продаж сільськогосподарських земель, для яких 
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видів продукції і в якому розмірі будуть використовуватися державні дотації, 

якою буде ціна на дизельне паливо в період збирання врожаю тощо). Усі 

прогнози розвитку продовольчого ринку, які ґрунтуються на минулій 

динаміці, можуть виявитися хибними, оскільки не враховують існуючі 

біфуркації (розгалуження) і вплив глобалізації, в умовах якої відбувається 

руйнація старої продовольчої системи і поява декількох нових структур 

(система, що об'єднує фермерські господарства; майже натуральна система 

отримання продовольства в межах господарств населення; великі інтегровані 

продовольчі системи із замкнутими циклами виробництва тощо) [162]. 

Зокрема, концентрація основного засобу сільськогосподарського 

виробництва – землі в руках дрібнотоварних господарств суттєво обмежила 

оновлення технічних засобів у цій галузі через хронічну нестачу оборотного 

капіталу. Якщо з 2000 р. вартість основних засобів в основних галузях 

економіки зросла в 2-4 рази, то в сільському господарстві вона зменшилася 

на 28,5% [269], що, у свою чергу, погіршило інвестиційну привабливість 

сільськогосподарських підприємств. 

Пролонгація неефективності розподілу ресурсів між дрібними і 

великими підприємствами уже зараз створює проблеми для переробної 

промисловості, яка відчуває гостру нестачу сировини, і негативно впливає на 

ціни, про що згадувалося вище. За такого перебігу подій виникає загроза в 

продовольчій безпеці країни, яка посилюється з огляду на необхідність 

виконувати окремі вимоги СОТ і відкритість внутрішнього ринку для 

зарубіжних продовольчих компаній. 

Відсутність розвинутої кооперації в агропродовольчій сфері при 

забороні, наприклад, реалізувати на ринках необроблене молоко, сир 

домашнього виробництва та туші парнокопитних подвірного забою з 

великою ймовірністю призведе до подальшого скорочення виробництва 

продукції тваринництва, більше ніж 70% якого зосереджено в господарствах 

населення [162]. 

Таким чином, можна зробити висновки, що, незважаючи на досить 

високий потенціал аграрного ринку, сукупність чинників, які зумовлюють 

його зміни, створюють певну загрозу для спрямування розвитку 

продовольчого ринку в потрібному напрямі.  

Продовольчий ринок охопила низка макроекономічних проблем, серед 

яких найважливішими є [34]: 

– відсутність належної фінансово-кредитної і податкової політики; 

– відсутність системи контролю за цінами і забезпечення 

співвідношення попиту та пропозиції на ринку, а також гарантованої 

прибутковості виробництва і захисту прав споживачів; 

– недосконале регулювання структури продовольчого ринку і 

ринкових відносин урядом; 
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– застарілість методів виробництва та реалізації продовольчих 

програм; 

– недостатність створення державного фонду і запасів сировини та 

продуктів її переробки; 

– зникнення значної частини централізованих поставок сировини і 

продуктів переробки за держзамовленням; 

– відсутність належного стимулювання виробників агропромислової 

продукції з метою нарощування виробництва і товарообігу; 

– недостатність державної підтримки малих та середніх аграрно-

промислових структур, а також дотаційної політики держави. 

За цих умов посилюється роль держави у забезпеченні продовольчої 

безпеки та виникає необхідність трансформації методів державного 

регулювання ринку продовольства в Україні. 

По відношенню до продовольчого ринку державне регулювання як 

функція управління – це спрямування діяльності суб'єктів продовольчого 

ринку за допомогою сукупності методів і важелів у напрямі формування 

продовольчої безпеки країни та підвищення конкурентоспроможності 

виробників продовольства. 

Під методами державного регулювання продовольчого ринку слід 

розуміти сукупність способів, що мають різний характер впливу на об'єкт 

регулювання, за допомогою яких держава підтримує рівновагу між попитом і 

пропозицією продовольства, враховуючи кількісні, якісні, цінові та інші 

аспекти товару. Наприклад, організаційно-правові методи являють собою 

сукупність законів, інших нормативних документів, розпоряджень, 

регламентів, за допомогою яких організується, впорядковується і 

контролюється діяльність економічних агентів на продовольчому ринку. 

Специфічну для кожного методу сукупність елементів впливу на об’єкт 

регулювання можна назвати важелями регулювання [161]. 

Уся сукупність методів державного регулювання продовольчого ринку 

може мати як пряму, так і опосередковану дію на об'єкт регулювання, 

залежно від важелів, які формують характер впливу суб'єкта управління 

(рис. 2.5).  

– Наприклад, правове регулювання – діяльність органів державної 

влади щодо встановлення та контролю за дотриманням обов'язкових правил 

поведінки суб'єктів права - може безпосередньо торкатися їх господарської 

сфери. Закони України "Про власність", "Про банкрутство", "Про 

оподаткування прибутку підприємств", "Про фіксований 

сільськогосподарський податок", "Про державний контроль за 

використанням та охороною земель", "Про колективне сільськогосподарське  
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Рисунок 2.5 – Методи і важелі державного регулювання продовольчого ринку прямої та непрямої дії [43]
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підприємство" та багато інших безпосередньо регламентують окремі 

процедури (банкрутство, контроль, стягнення податку) та впорядковують 

діяльність суб'єктів права щодо управління власністю, виконання 

господарських функцій тощо. 

Закони України "Про захист економічної конкуренції", "Про ціни та 

ціноутворення", "Про захист прав споживачів", "Про сертифікацію", "Про 

зерно і ринок зерна в Україні" та інші сприяють формуванню ринкового 

конкурентного середовища у продовольчій сфері, забезпечують єдиний 

порядок дій для всіх суб'єктів продовольчого ринку, тобто не стосуються 

діяльності господарюючих суб'єктів, а діють на них опосередковано. 

Навіть адміністративні методи у вигляді дозволів, заборон, 

встановлення норм і граничних розмірів мають прямий характер впливу на 

об'єкт регулювання, а у вигляді укладання державних контрактів на 

закупівлю продовольчої сировини, встановлення стандартів якості та 

здійснення сертифікації продовольчої продукції – опосередкований. 

За сучасних умов державне регулювання продовольчого ринку в 

Україні, насамперед, має сприяти забезпеченню населення продуктами 

харчування, а переробних галузей – сировиною. Водночас, воно повинно 

сприяти нарощуванню експортного потенціалу галузей АПК, розв'язанню 

соціально-побутових проблем на селі, підвищенню ефективності підприємств 

продовольчої сфери, раціональному використанню земельних та інших 

природних ресурсів, збереженню довкілля.  

Держава повинна зберігати за собою достатньо широкий спектр 

функцій, серед яких основними є:  

– регулювання земельних операцій та контроль за структурою 

землекористування; 

– контроль за дотриманням встановлених стандартів якості 

продовольчої продукції; 

– економічне стимулювання організації нових ефективних форм 

господарювання; 

– довгострокове та середнє строкове планування розвитку 

продовольчого комплексу; 

– здійснення державних закупівель сільськогосподарської продукції 

для забезпечення достатнього рівня економічної безпеки; 

– зовнішньоекономічний протекціонізм (в певній мірі) по відношенню 

до власних товаровиробників та низку інших функцій. 
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2.2. Механізм впливу пропозиції на процес ціноутворення на ринку 

продовольчих товарів 

 

Продовольчий ринок є організованою структурою, за допомогою якої 

попит на продовольчі товари з боку домашніх господарств (населення) та 

інших споживачів зустрічається з пропозицією з боку товаровиробників.  

Пропозиція – це обсяг товарів і послуг, які призначені для продажу й 

запропоновані покупцям на ринку протягом певного періоду часу за певною 

ціною. Натурально-речовинна форма пропозиції виражає здатність товарів 

задовольняти певну потребу людей і характеризується їх споживчою 

вартістю. Вартісна форма пропозиції відображається у здатності товарів до 

обміну і виражається в їх міновій вартості [279]. 

У ринковому середовищі збалансованість ринку визначається дією 

законів попиту і пропозиції. Перший відображає зв’язок між цінами і 

кількістю продукції, яку куплять за будь-якою ціною, а другий свідчить, що 

продавці прагнуть більше товарів продати за високими цінами і менше – за 

низькими (при цьому роль держави обмежується опосередкованим впливом 

на досягнення врівноважених макроекономічних пропозицій шляхом 

забезпечення правової бази та економічних умов для виробничо-збутової 

діяльності) Пропозиція, привносячи елементи регулювання в ринковий 

механізм, покликана погоджувати виробництво і споживання, та повинна 

бути спрямована, насамперед, на виробництво продуктів, які продаються, а 

не на продаж того, що виробляється.. 

До суб’єктів формування пропозиції на продовольчому ринку відносять 

юридичних та фізичних осіб, а також домогосподарства, що створюють 

(виробляють) продовольчі товари, завозять їх на певну територію з метою 

подальшої реалізації торговельним підприємствами та організаціями, які 

забезпечують продаж цих товарів для споживання. 

За джерелами формування пропозицію на продовольчому ринку 

поділяють на товари, які: 

– вироблено в рамках національної економіки (національна 

пропозиція); 

– надходять за імпортом (імпортована пропозиція);  

– отримують із державних резервів (резервна пропозиція); 

– знаходяться у вигляді запасів у каналах товаропровідної мережі 

(пропозиція у вигляді запасів).  

Узагальнено схему формування пропозиції на продовольчому ринку 

представлено на рис. 2.6. 

Основним джерелом товарної пропозиції є виробництво. Але 

виробництво і пропозиція – це не тотожні категорії як за своїм економічним 

змістом, так і за величиною. Виробництво – категорія, що виражає 
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безпосередньо процес створення матеріальних благ, а пропозиція, певною 

мірою, характеризує відносини обміну на ринку. Кількісно величина 

виробництва перевищує пропозицію на розмір внутрішнього, позаринкового 

споживання. У свою чергу, пропозиція в рамках певної території може 

відрізнятися від виробництва на величину товарів, які завозяться  ззовні.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Узагальнена схема формування пропозиції на 

продовольчому ринку 

 

Сучасний стан формування пропозиції продовольчих товарів в Україні 

безпосередньо залежить від пропозиції сільськогосподарської продукції та 

продуктів її переробки.  

В Україні за останні роки роль сільського господарства як важливої 

ланки агропродовольчої системи зростає. У цій галузі зосереджена майже 

третина основних виробничих фондів, працює четверта частина населення, 

зайнятого в національному господарстві, виробляється понад 20% валового 

суспільного продукту та третина національного доходу [281]. 

Розвиток національного сільськогосподарського виробництва 

характеризується наявністю як позитивних, так і негативних тенденцій та 

зрушень. 
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Починаючи з 2000 року, в усіх категоріях господарств відбувається 

поступове нарощування обсягів валової продукції сільського господарства. 

У 2009 р. загальний обсяг виробництва валової продукції сільського 

господарства (у порівнянних цінах 2005р.) склав 102,1 млрд.грн. (98,2% 

проти 2008 р.), у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 45,8 млрд.грн. 

(95,6%), господарствах населення  – 56,3 млрд.грн. (100,4%) (табл. 2.5). 

 

Таблиця 2.5 – Індекси продукції сільського господарства за категоріями 

господарств 

(у % до попереднього року) 

 

Господарства усіх 
категорій 

У тому числі 
сільськогосподарські  

підприємства 
господарства 

населення 

2000 109,8 95,0 119,3 
2001 110,2 120,4 104,9 
2002 101,2 98,3 102,9 
2003 89,0 74,8 97,1 
2004 119,7 140,4 110,7 
2005 100,1 102,7 98,6 
2006 102,5 109,5 98,5 
2007 93,5 95,8 92,1 
2008 117,1 135,1 105,2 
2009 98,2 95,6 100,4 

 

У результаті збільшення обсягу вирощування худоби та птиці (на 6,5%) 

та виробництва яєць (на 6,4%), навіть при зменшенні виробництва молока (на 

1,3%), валова продукція тваринництва порівняно з 2008 р. зросла на 3,8%. В 

аграрних підприємствах індекс виробництва цієї продукції становив 109,9%, а 

в господарствах населення  – 99,6%.  

Через скорочення на 13,6% виробництва зернових культур, на 25,1% – 

цукрових буряків (фабричних), на 2,5% – соняшнику, на 34,8% – ріпаку 

валова продукція рослинництва зменшилась на 5,2%, у т.ч. в 

сільськогосподарських підприємствах – на 11,3%. Водночас у господарствах 

населення вона зросла на 0,9%.  

Частка виробництва сільськогосподарської продукції господарствами 

населення і надалі залишається вагомою і становить 55,2%, що на 1,2% 

більше проти 2008 р. (рис. 2.7). 

При цьому основними суб'єктами виробництва зерна, соняшнику, 

цукрових буряків є сільськогосподарські підприємства, а картоплі, овочів і 

фруктів – особисті селянські господарства. 

Особистим селянським господарствам належить домінуюча роль у 

формуванні пропозиції на ринках молока, яловичини і свинини, а 

підприємствам – м'яса птиці і яєць. Разом з тим, співвідношення виробництва 
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продукції тваринництва між цими групами виробників поступово змінюється 

на користь останніх (як вже зазначалось, у 2009 р. сільськогосподарські 

підприємства збільшили її виробництво на 9,9%, господарства населення – на 

0,4%). 

 

Рисунок 2.7 – Частка основних категорій господарств у виробництві 

валової продукції сільського господарства, % 

 

Тенденція нарощування обсягів сільськогосподарського виробництва 

відмічається у 13 регіонах країни (від 0,1 до 8,7%) (рис. 2.8). Найсуттєвіший 

внесок у загальний обсяг  валової продукції зробили господарства Черкаської 

(6,6%), Київської (6,5%), Дніпропетровської (6,2%), Вінницької (6,0%), 

Полтавської (5,6%), Донецької та Харківської (по 4,9%) областей.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.8 – Приріст, зниження (-) виробництва валової продукції 

сільського господарства у 2009 році за регіонами (у % до попереднього року) 
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В Україні під урожай 2009 р. сільськогосподарські культури було 

посіяно на площі 27,0 млн.га, у т.ч. сільськогосподарськими підприємствами 

– на 19,2 млн.га (71,1%), господарствами населення – на 7,8 млн.га (28,9%). 

Порівняно з 2008р. загальна посівна площа зменшилась на на 0,5%. 

Господарствами усіх категорій у 2009р. одержано 46,0 млн.т зерна у 

вазі після доробки, з них зерна продовольчих культур – 22,3 млн.т (48%), 

фуражних зернових – 23,7 млн.т (52%). Порівняно з 2008р. виробництво 

зерна зменшилось на 13,7%, що зумовлено зниженням урожайності зернових 

культур (на 4,9 ц з 1 га, або на 14,2%) (табл. А.1, додаток А) . 

Сільгосппідприємствами вироблено 35,8 млн.т зерна (78% загального 

валового збору), господарствами населення – 10,2 млн.т (22%).  

У 2009р. значно кращий, ніж у 2008 р., зібрано врожай рису – 

142,9 тис.т (у 1,4 раза більше). За рахунок зниження врожайності 

виробництво всіх інших культур зернової групи (крім кукурудзи) проти 

2008р. зменшено: пшениці – на 19,3%, ячменю на 6,2%, жита – на 9,3%, вівса 

– на 22,6%, гречки – на 21,6%, проса на 36,9%. Скорочення виробництва 

кукурудзи на зерно (на 8,5%) зумовлено зменшенням зібраної площі при 

зростанні урожайності з 46,9 ц до 50,1 ц з 1 га. 

Виробництво соняшнику зменшилось порівняно з 2008 р. на 2,5% 

(склало 6,4 млн.т) за рахунок зменшення площ збирання (на 86,7 тис.га, або 

на 2,0%). Сільськогосподарськими підприємствами зібрано 5,2 млн.т 

соняшнику (на 2,1% менше) при середній урожайності 15,7 ц з 1 га, що 

майже на рівні показника 2008 року (99,4%). 

Валовий збір цукрових буряків (фабричних) порівняно з 2008 р. 

зменшився на 25,4%, як за рахунок скорочення площі збирання (на 15,3%), 

так і суттєвого зменшення урожайності (з 356,2 ц до 313,6 ц з 1 га), і склав 

10,0 млн.т, у т.ч. сільськогосподарськими підприємствами накопано 9,1 млн.т 

(на 22,8% менше), у середньому по 318,7 ц з 1 га проти 366,1 ц у 2008 році. 

У господарствах усіх категорій виробництво картоплі збільшилось 

проти 2008 р. на 0,8%, овочів (8,3 млн.т) – на 4,2%, що зумовлено 

збільшенням урожайності цих культур відповідно на 0,6% та на 4,7%. 

Обсяги виробництва плодоягідної продукції зросли на 7,2%, винограду 

– на 12,9% і становили відповідно 1,6 млн.т та 468,7 тис.т. 

Господарствами населення у 2009 р. вирощено 97% загального урожаю 

картоплі, 87% овочів, плодів і ягід, 22% зерна, 19% соняшнику, 9% цукрових 

буряків (фабричних). 

За попередніми розрахунками Держкомстату, обсяг продукції 

тваринництва у 2009 р. порівняно з 2008 р. збільшився на 4,2%, у т.ч. у 

сільськогосподарських підприємствах –на 10,1%, господарствах населення –

на 0,2% (табл. 2.6). 
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Таблиця 2.6 – Виробництво основних видів продукції тваринництва у 

2009 році (попередні дані) 

 
Продукція Усі категорії 

господарств 

Сільськогосподар-

ські підприємства 

Господарства 

населення 

Частка 

населення, % 

2009р. у % до 

2008р. 

2009р. у % до 

2008р. 

2009р. у % до 

2008р. 

2009р. 2008р. 

М'ясо1, тис.т 2728,4 100,2 1400,4 105,4 1328,0 95,2 48,7 51,2 

Молоко, тис.т 11603,6 98,7 2236,6 107,0 9367,0 96,9 80,7 82,2 

Яйця, млн.шт. 15856,8 106,0 9234,2 109,0 6622,6 102,1 41,8 43,4 

Вовна 4102 109,2 831 102,7 3271 111,0 79,7 78,5 
1 Реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі). 

 
 

В аграрних підприємствах (крім малих) загальний обсяг вирощування 

худоби та птиці перевищив рівень 2008р. на 10,9% (на 148 тис.т), у т.ч. 

свиней – на 15,2%, птиці – на 12,8%; проте вирощування великої рогатої 

худоби зменшилося на 3,6% (за рахунок скорочення поголів'я цього виду 

худоби). Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, 

відгодівлі та нагулі зросли на 4,5%, свиней – на 3,9%. Відношення загального 

обсягу вирощування худоби та птиці до реалізації тварин на забій становило 

107,8% (у 2008р. – 102,6%). Перевищення обсягів вирощування над обсягами 

реалізації худоби та птиці на забій зафіксовано у 21 регіоні країни. 

Станом на 1 січня 2010р. господарствами населення утримувалось 

66,9% загальної чисельності великої рогатої худоби (на 1 січня 2009р. – 

66,1%), у т.ч. корів – 78,1% (на рівні показника на початок 2009р.), свиней – 

53,7% (58,2%), овець і кіз – 82,6% (як і торік), птиці всіх видів - 47,7% 

(50,5%). 

У контексті нашого дослідження слід звернути увагу і на ціни на 

сільськогосподарську продукцію, що склалися останніми роками на цьому 

ринку (табл. 2.7). 

Середні ціни продажу аграрної продукції сільського господарськими 

підприємствами за всіма напрямами реалізації у 2009 році порівняно з  

зросли з 2005 р. зросли на 6,4%, у тому числі на продукцію рослинництва – 

на 9,1%, тваринництва – 1,4%. Найбільшими темпами за період 2005-

2009 р.р. зростали ціни на молоко та молочні продукти, овочі та картоплю, 

що негативно впливає на споживання цих видів продукції, особливо 

соціально незахищеними верствами населення. 

Разом із тим, у 2009р. зафіксовано зростання витрат на виробництво 

основних видів сільськогосподарської продукції, про що свідчать дані 

табл. 2.8.   
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Таблиця 2.7 – Середні ціни реалізації сільськогосподарськими підприємствами продукції сільського господарства,  

грн. за т 

Продукція 2005 рік  2006 рік  2007 рік 2008 рік 2009 рік 
Темп приросту, % 

2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 

Зернові та зернобобові культури 417,8 515,2 833,5 778,6 799 23,31 61,78 -6,59 2,62 

Насіння соняшнику 978,2 939,1 1899,4 1367,3 1897 -4,00 102,26 -28,01 38,74 

Цукрові буряки 177 186 157,6 218,9 409,9 5,08 -15,27 38,90 87,25 

Картопля 685,2 1070,3 1032 1154,3 1298,6 56,20 -3,58 11,85 12,50 

Овочі 1462,1 1547,4 1995,4 2059,9 1790 5,83 28,95 3,23 -13,10 

у т.ч. овочі закритого ґрунту 3392,2 3607,7 4382,6 5506,3 6055 6,35 21,48 25,64 9,96 

Худоба та птиця (у живій вазі) 6909,9 6307,7 6466,5 10184,3 10362,9 -8,72 2,52 57,49 1,75 

Молоко та молочні продукти 1126,9 1070,2 1660,6 2065,1 1888,8 -5,03 55,17 24,36 -8,54 

Яйця, за тис.шт. 251,8 192,7 274,4 377,4 403,9 -23,47 42,40 37,54 7,02 

 

Таблиця 2.8  – Витрати на виробництво основних видів сільськогосподарської продукції,  

грн. за т 

 

Зернові і 

зернобобові 

культури 

Насіння 

соняшнику 

Цукрові 

буряки 

(фабричні) 

Картопля 

Овочі 

відкритого 

ґрунту 

Велика 

рогата 

худоба на 

м'ясо 

Свині на 

м'ясо 

Вівці і 

кози на 

м'ясо 

Птиця на 

м'ясо 
Молоко 

Яйця 

курячі, на 

1000 

штук 

Вовна 

2008 550 971,9 176,2 763,2 597,3 12676 10288,3 15349,9 6435,2 1481,2 3055,3 15890 

2009 688,8 1212,7 298,7 944,5 673,1 13903,6 11100,6 17538 6602,3 1559,6 3436 17092,7 

Темп 

росту, 

% 125,24 124,78 169,52 123,76 112,69 109,68 107,90 114,25 102,60 105,29 112,46 107,57 
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Порівняння динаміки змін середніх цін продажу деяких видів аграрної 

продукції та витрат на її виробництво (рис. 2.9) свідчить про випереджаючі 

темпи зростання витрат сільгоспвиробників порівняно з темпами зміни цін 

реалізації майже за всіма видами продукції. Більш того, якщо у 2009 році 

порівняно з 2008 р., витрати на виробництво молока та овочів зросли на 5,3% 

та 12,7% відповідно, то середні ціни продажу зменшились на 8,5% та 13,1% 

відповідно. Така тенденція, безперечно негативно впливає на фінансові 

результати  діяльності сільськогосподарських підприємств. 
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Рисунок 2.9 – Темпи росту середніх цін продажу аграрної продукції та 

витрат на її виробництво у 2009 р. порівняно з 2008 р.,% 

 

За попередніми підсумками у 2009 р. результат від основної діяльності 

сільськогосподарських підприємств (крім малих) становив 7,0 млрд.грн. 

прибутку проти 5,6 млрд.грн. у 2008 р., рівень рентабельності (без 

урахування бюджетних дотацій і доплат) у цілому склав 12,9% проти 13,1% у 

попередньому році. Прибутки від виробництва продукції сільського 

господарства і надання послуг у рослинництві і тваринництві отримали 63% 

підприємств. У той же час, 37% підприємств отримали від 

сільськогосподарського виробництва збитки, їх сума у розрахунку на 1 

підприємство склала 979,1 тис.грн. (у 2008 р. – відповідно 36% і 

746,7 тис.грн.).  

Про основні економічні результати діяльності сільськогосподарських 

підприємств у галузі сільського господарства у 2009 р. свідчать такі дані 

(табл. 2.9). 
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Таблиця 2.9 – Основні економічні результати діяльності 

сільськогосподарських підприємств 

 

 

Чистий 

дохід 

(виручка) 

від 

реалізації, 

млн.грн. 

Прибуток, 

збиток (–), 

млн.грн. 

Рівень  

рентабель-

ності, % 

Довідково: 

рівень 

рентабель-

ності у 

2008р., % 

Продукція сільського 

господарства і послуги 60766,3 6951,7 12,9 13,1 

Рослинництво і 

тваринництво 58423,8 6872,3 13,3 13,4 

Рослинництво 43179,5 6093,2 16,4 19,6 

Зернові і зернобобові 

культури 23582,0 1486,1 6,7 16,4 

Насіння соняшнику 8807,4 2591,7 41,7 18,4 

Ріпак 3589,7 654,0 22,3 51,3 

Цукрові буряки (фабричні) 1427,2 383,0 36,7 7,1 

Картопля 359,7 34,6 10,6 7,9 

Овочі відкритого ґрунту 498,0 78,9 18,8 11,1 

Тваринництво 15244,3 779,1 5,4 0,1 

Велика рогата худоба на м'ясо 1669,8 –825,6 –33,1 –24,1 

Свині на м'ясо 3483,3 386,3 12,5 0,3 

Вівці і кози на м'ясо 23,8 –9,1 –27,7 –38,6 

Птиця на м'ясо 940,0 –215,9 –19,0 –11,3 

Молоко 3285,9 42,6 1,3 4,1 

Яйця курячі 3463,3 399,9 13,1 13,0 

Вовна 2,4 –9,2 –79,1 –74,7 

 

У рослинництві в цілому рентабельність продукції залишилася на 

досить високому рівні – 16,4%, однак, вона менша, ніж у 2008 р. (19,6%). У 

галузі тваринництва, як і в попередньому році, було рентабельним 

вирощування свиней на м'ясо та виробництво молока і яєць. У 2009 р. 

зменшилася збитковість виробництва м'яса овець і кіз, яка становила мінус 

27,7% проти мінус 38,6% у 2008 р. Поряд з цим, ще більш збитковим стало 

виробництво м'яса великої рогатої худоби (мінус 33,1% проти мінус 24,1%) 

та вовни (мінус 79,1% проти 74,7%). 

Підводячи підсумки стислого дослідження розвитку внутрішніх ринків 

сільськогосподарської продукції країни у 2009 році до позитивних зрушень у 

можна віднести: 
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– зростання валового збору деяких сільськогосподарських культур у 

2009 р. проти 2008 р.: овочів – на 4,2%, картоплі – на 0,8%, плодів та ягід – на 

7,2%,  винограду – на 15,5 %; 

– збільшення середньодобових приростів великої рогатої худоби та 

свиней – відповідно на 4,5% і 3,9%; 

– підвищення середніх цін продажу продукції сільськогосподарськими 

підприємствами за всіма напрямами реалізації на 6,4%, у т.ч. на продукцію 

рослинництва – на 9,1%, на продукцію тваринництва – на 1,4% .  

Водночас наявні і негативні тенденції: 

– зниження загального обсягу продукції сільського господарства на 

1,8%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – на 4,4 %; 

– істотне зниження обсягів реалізації окремих видів продукції 

рослинництва, зокрема обсягу реалізації зернових і зернобобових культур – 

на 13,7%, соняшнику – на 2,5% цукрових буряків – на 25,4% (порівняно з 

2008 р.); 

– скорочення середньорічного поголів’я великої рогатої худоби (на 

3,6%), як наслідок, зменшення виробництва молока на 1,3%; 

– випереджаючі темпи зростання витрат сільгоспвиробників порівняно 

з темпами зміни цін реалізації майже за всіма видами продукції; 

– збитковість 37% сільськогосподарських підприємств; 

– недостатня сума інвестицій в основний капітал агропромислового 

комплексу, що призводить до зношення зернозбиральної техніки та 

невиконання деяких заходів при вирощуванні сільськогосподарських культур 

[20]; 

– низька якість та безпека продовольчих товарів через виготовлення 

55,2 % сільськогосподарської продукції приватними господарствами, що не 

володіють відповідною технікою і технологіями через брак фінансових 

ресурсів; 

– невисока мобільність та «старіння» сільського населення (переважна 

частка жителів сільської місцевості важко пристосовується до сучасних 

потреб ринку). 

Таким чином, аналіз стану виробництва сільськогосподарської 

продукції, не дивлячись на наявність позитивних зрушень, свідчить про 

неефективний розвиток сільськогосподарського виробництва, збитковість 

суттєвої кількості сільськогосподарських підприємств, а також констатує 

тенденцію несприятливого стану підприємницького середовища для розвитку 

і зростання ефективності функціонування вітчизняних товаровиробників. 

Процес формування аграрного ринку поки що перебуває на стадії 

становлення, а тому цей ринок ще далеко не повною мірою забезпечує 

виконання покладених на нього функцій і завдань. Серед найгостріших 

проблем аграрного ринку на нинішньому етапі є такі [20, 154]:  
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1. Мораторій на продаж землі, який знижує інвестиційну активність у 

сфері виробництва сільськогосподарської продукції і обмежує кредитування 

банківськими установами сільськогосподарських виробників. Виробники не 

можуть використовувати земельні ділянки як заставу і таким чином 

мінімізувати ризики для банків та отримати кредит під нижчі відсотки. 

2. Нерозвиненість в Україні сфери страхування кредитних та 

виробничих ризиків призводить до низького рівня фінансової активності 

суб’єктів господарювання на ринку сільськогосподарської продукції.  

3. Нееквівалентність обміну продукцією між галузевими комплексами 

економіки. Внаслідок неефективної цінової політики, неповного 

використання дієвих інструментів регулювання цін на ринку складається 

стрибкоподібна кон’юнктура цін, продовжується нарощування диспаритету 

цін у сільському господарстві порівняно з іншими галузями економіки. 

Паритет вважає, в реальному вигляді, що щороку даний об'єм 

виробництва сільськогосподарської продукції дає можливість виробнику 

одержати еквівалентну і порівнянну по корисності і витратам загальну 

кількість товарів і послуг. У номінальному виразі концепція паритету 

припускає, що співвідношення між цінами на сільгосппродукцію і цінами на 

товари і послуги, які споживаються сільгоспвиробниками, повинне 

залишатися відносно постійним [281]. 

3. Кінцеві результати сільськогосподарського виробництва формуються 

в організаційно-технологічному циклі «виробництво – заготівка – переробка 

– реалізація», тому значна частина прибутку концентрується в інших галузях 

агропродовольчого ринку. 

Усуненню несправедливості в розподілі прибутку, зростанню 

ефективності виробничої діяльності сільського товаровиробника зможуть 

сприяти процеси формування інтеграційних структур загальнодержавного і 

регіонального продовольчого ринків. 

4. Трансформація товаропотоків сільськогосподарської продукції 

відбувається переважно у напрямі комерціалізації збуту продукції. 

Комерційні канали стають основними і водночас найменш організованими, 

упорядкованими і прозорими. Це призводить до суттєвих фінансових втрат 

товаровиробників.  

5. Повільно відбувається наповнення новоствореної інфраструктури 

аграрного ринку, особливо біржової та оптової торгівлі товаропотоками 

сільськогосподарської продукції. Рівень використання новоствореної 

інфраструктури досі вкрай низький. Обсяги реалізації продукції 

безпосередньо товаровиробниками на біржах складають лише 0,3% від 

загального продажу. Мало укладається форвардних та ф’ючерсних угод, 

практично не проводиться аукціонів з продажу живої худоби, оптових партій 

овочів, фруктів, картоплі тощо. Реально працює менше ніж половина 
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агроторгових домів, обслуговуючих кооперативів, заготівельних пунктів, а 

обсяги продажу продукції через зазначені об’єкти ринкової інфраструктури 

незначні. 

6. Дистриб'юторська мережа в агропродовольчій системі України також 

має свої особливості. Система транспортування та зберігання продукції не 

завжди працює на користь сільськогосподарських підприємств: дефіцит 

складських приміщень спричинює штучне заниження цін на 

сільськогосподарську продукцію, особливо в періоди збирання врожаю, 

таким чином, найбільшу вигоду отримують не виробники продукції, а 

власники елеваторів і зерносховищ.  

Сфера постачання засобів виробництва та послуг для 

сільськогосподарських підприємств представлена переважно іноземними 

виробниками сільськогосподарської техніки, хімічних засобів, насіння, 

ветеринарних препаратів, кормових домішок тощо. З погляду 

конкурентоспроможності вітчизняні підприємства цього сектора економіки 

значно поступаються зарубіжним у співвідношенні ціни та якості продукції. 

7. Недостатньо використовуються регуляторні можливості держави для 

стабілізації аграрного ринку, зокрема резервні, інтервенційні, заставні та 

регіональні закупівлі. 

Ситуація ускладнилась також після вступу України до СОТ у 2008 р., 

оскільки митні тарифи більше не є дієвим інструментом протекціоністської 

політики держави щодо сільського господарства. У табл. 2.10 зазначена зміна 

обсягу виробництва, експорту й імпорту продукції різних галузей з 

урахуванням зниження розміру ввізних мит у 2005 р. 

 

Таблиця 2.10 – Оцінювання можливих наслідків вступу України до 

СОТ станом на січень 2008 р., % [162] 

 

Галузь/сектор економіки Виробництво Експорт Імпорт 

Економіка в цілому 0,7 3,5 5,3 

Торгівля 1,3 2,8 0,5 

Транспорт 0,9 -3,2 2,7 

Сільське господарство -1,1 15,5 14,0 

Машинобудування -5,1 -6,0 0,8 

Харчова промисловість -12,0 -8,1 95,6 

 

Серед інших галузей сектор агробізнесу виділяється незадовільними 

прогнозними показниками. Особливо це помітно стосовно харчової 

промисловості. Зниження виробництва на 12% і підвищення експорту 

продукції на 95% свідчить про втрату вітчизняними виробниками навіть 

внутрішнього ринку. Інакше кажучи, зростання експорту 

сільськогосподарської продукції (сировини) йде на користь іноземним 
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виробникам, які виготовляють з неї продукти харчування і потім постачають 

в Україну. 

Стан формування пропозиції продовольчих товарів в Україні  

обумовлюється й динамікою розвитку харчової промисловості, яка здійснює 

переробку продукції сільського господарства та забезпечує ними споживачів. 

Харчова промисловість є одним з системоутворюючих елементів 

економіки України. Роль галузі в повноцінному забезпеченні населення 

країни продовольчими товарами, тісний зв’язок з сільським господарством, 

участь у формуванні експортного потенціалу визначають її стратегічне 

значення. Ефективна, високопродуктивна, динамічно зростаюча харчова 

промисловість є пріоритетом в забезпеченні економічної безпеки держави і 

досягненні високої національної конкурентоздатності. 

Загострення ситуації на світовому продовольчому ринку, лібералізація 

зовнішньоторговельних відносин, зростання цін на продовольство, як в світі 

так і в країні, виносять завдання підвищення ефективності розвитку галузі, 

вдосконалення механізмів управління нею з урахуванням нових реалій в ряд 

таких, що спрямовані на забезпечення соціальної стабільності, підвищення 

добробуту населення, зменшення міжрегіональної напруженості, входження 

України в коло розвинених країн світу. 

Харчова промисловість України має складну структуру, до складу якої 

входять харчосмакова, м'ясна, молочна, рибна промисловість. Самостійну 

групу галузей становить борошномельно-круп'яна та комбікормова 

промисловість. Харчосмакова промисловість об'єднує групу спеціалізованих 

підгалузей з виробництва продовольчих товарів переважно із сировини 

рослинного походження. Це – цукрова, олійно-жирова, хлібопекарна, 

виноробна, спиртова, лікеро-горілчана, пивобезалкогольна, кондитерська, 

макаронна, плодоовочева, дріжджова, крохмалепатокова, соляна, 

парфумерно-косметична, тютюнова, чайна, харчоконцентратна підгалузі та 

деякі інші виробництва 

Розміщення окремих галузей виробництва харчової продукції має свої 

особливості залежно від ступеня впливу на них сировинного чи споживчого 

фактора. У відповідності з цим виділяються три групи галузей харчової 

промисловості: 

1. Група галузей, що переробляє нетранспортабельну (або 

малотранспортабельну) сировину при високих нормах її витрат й обмежених 

строках зберігання і виробляє транспортабельну продукцію, здатну до 

зберігання. Ці галузі орієнтуються на джерела відповідної сировини. До 

складу цієї групи галузей входять цукрова, спиртова, крохмалепатокова, 

консервна, маслоробна, олійно-жирова. 

2. До другої групи належать галузі, що переробляють транспортабельну 

сировину і випускають малотранспортабельну продукцію, або продукцію з 
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обмеженими строками її зберігання. Такі галузі розміщуються в районах 

споживання готової продукції. Це – хлібопекарська, кондитерська, 

пивоварна, макаронна, молочна, безалкогольних напоїв. 

3. Третю групу становлять галузі, що можуть бути розміщені як в 

районах зосередження сировини, так і в районах споживання готової 

продукції (м’ясна, борошномельна). До цієї групи входять і ті галузі, в яких 

стадії технологічного процесу можуть бути територіально відокремленими. 

Зокрема, в районах виробництва сировини здійснюються первинні стадії 

переробки сировини, а в районах споживання – стадії, що завершують процес 

переробки напівфабрикатів (тютюнова, виноробна). 

Рівень розвитку харчової промисловості будь-якого регіону країни в 

значній мірі визначається результативністю функціонування аграрного 

виробництва. Від ефективності діяльності аграрного сектору економіки 

залежать обсяги сировини, що постачається, її якісні параметри, рівень 

собівартості та результативні показники діяльності переробних підприємств, 

конкурентоспроможність продовольчих товарів на внутрішньому та 

зовнішньому ринках. За останні роки в сфері агропромислового виробництва 

спостерігаються значні проблеми, які призвели до скорочення обсягів 

виробництва сільськогосподарської продукції, зниження її якісних 

характеристик, втрати інтеграційних зв'язків між основними ланками АПК: 

виробництво сільськогосподарської сировини – її промислова переробка – 

реалізація продуктів харчування. Все це призводить до зниження 

ефективності функціонування галузей харчової промисловості та скорочення 

пропозиції продовольчих товарів. 

Так, в Україні в 2009 році реалізовано харчових продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів (у відпускних цінах без ПДВ і акцизу) на суму 

124,8 млрд. грн, що становить 18,7% в загальному обсязі реалізованої 

промислової продукції в Україні проти 14,2% у 2008 році. Разом із тим, 

починаючи з 2008 року спостерігається негативна тенденція скорочення 

обсягів виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 

2,1% та на 6% у 2008 р. та у 2009 р. відповідно) (табл. 2.11).  

 

Таблиця 2.11 – Індекси промислового виробництва 

(у% до попереднього року) 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Промисловість 114,2 107 115,8 112,5 103,1 106,2 107,6 94,8 78,1 

Переробна промисловість 117,2 108,9 118,2 114,6 103,0 106,3 109,9 94,0 73,5 

з неї          

Виробництво харчових  

продуктів, напоїв  

та тютюнових виробів 118,2 108,4 120 112,4 113,7 110 107,5 97,9 94,0 
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Детальна інформація щодо динаміки обсягів виробництва основних 

видів продукції, що реалізується на продовольчому ринку, представлена в 

табл. 2.12. 

Слід зазначити, що у 2009 р. спостерігається негативна ситуація 

скорочення обсягів виробництва (а, відповідно, і внутрішньої пропозиції на 

продовольчому ринку) майже всіх найважливіших видів харчової продукції. 

Найбільше падіння відбулося у виробництві свинини мороженої – на 62%, 

яловичини і телятини мороженої – на 31,7%, яловичини і телятини свіжої та 

свинини відповідно на 26,3 і 17,2%.  

Серед основних видів діяльності харчової галузі приріст продукції у 

2009 р. порівняно з 2008 р. зафіксовано лише у виробництві м'яса і 

субпродуктів  свійської птиці та олії соняшникової. 

Найбільш яскраво проблеми у формуванні пропозиції основних 

продовольчих товарів та забезпеченні населення біологічно цінними та 

важливими продуктами харчування ілюструють дані щодо розвитку м’ясної 

та молокопереробної галузі. 

Сегмент м'ясної переробки займає достатньо велику нішу в харчовій 

промисловості України, поступаючись за обсягами реалізованої продукції 

лише секторам молочного виробництва та виробництва напоїв. В середньому 

за останні п'ять років частка м'ясопереробної галузі в структурі харчової 

промисловості склала 15,4%. За підсумками 2009 року з ряду об'єктивних 

причин частка галузі знизилася до 13,2%. 

Слід зазначити, що м'ясна промисловість після розпаду СРСР 

опинилася в найбільш складній ситуації. За перше десятиліття незалежності 

галузь, на яку в 1990 р. припадало більше 20% виробництва всієї харчової 

промисловості України, до 2000 року скоротилася в 5 разів. І це при тому, що 

в цілому харчова промисловість зазнала лише дворазового падіння. На 

початку нового тисячоліття процеси відновлення та розвитку 

м'ясопереробної промисловості значно активізувалися (рис. 2.10) [289]. 

Тільки за перші шість років, щорічно демонструючи значний приріст 

показників роботи, м'ясопереробники збільшили обсяги виробництва більш 

ніж у два рази. У цілому, це прямо відображає катастрофічне падіння ринку в 

попередні роки, що й дало можливість реалізувати такий потенціал зростання 

навіть із урахуванням щорічного погіршення стану тваринницької галузі. 

Необхідно відзначити, що подібне зростання було обумовлено, насамперед, 

галопуючими темпами розвитку птахівництва. В 2008 р. темпи росту м'ясної 

галузі сповільнилися до 2,6%. Зниження темпів було обумовлене 

наростанням хвилі кризових явищ в економіці України. Хоча і за 

результатами першого докризового півріччя багато експертів відзначали 

поступове зниження обсягів виробництва м'ясної продукції [289]. 
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Таблиця 2.12 – Виробництво основних видів промислової продукції за 2005–2009 роки 
 

Види  

продукції 2005 2006 2007 2008 2009 

Темпи приросту, % 

2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 

Яловичина і телятина, свіжі (парні) чи 

охолоджені, тис.т 143 156 160 128 94,3 9,1 2,6 -20,0 -26,3 

Яловичина і телятина, морожені, тис.т 50,1 43,9 61,5 39,4 26,9 -12,4 40,1 -35,9 -31,7 

Свинина свіжа (парна) чи охолоджена, тис.т 81,4 130 179 157 130 59,7 37,7 -12,3 -17,2 

Свинина морожена, тис.т 18 25,4 24 14,2 5,4 41,1 -5,5 -40,8 -62,0 

М'ясо і субпродукти харчові свійської птиці, 

свіжі чи охолоджені, тис.т 274 327 458 572 649 19,3 40,1 24,9 13,5 

М'ясо і субпродукти харчові свійської птиці, 

морожені, тис.т 57,9 90,5 90,1 82,3 90,1 56,3 -0,4 -8,7 9,5 

Вироби ковбасні, тис.т  309 301 330 335 272 -2,6 9,6 1,5 -18,8 

Напівфабрикати м'ясні (включаючи з м'яса 

птиці) 1), тис.т 142 149 178 93,9 73,3 4,9 19,5 -47,2 -21,9 

Олія соняшникова нерафінована, тис.т 1382 2080 2228 1867 2796 50,5 7,1 -16,2 49,8 

Молоко оброблене рідке, тис.т 864 820 863 808 770 -5,1 5,2 -6,4 -4,7 

Масло вершкове, тис.т  120 104 100 84,8 74,7 -13,3 -3,8 -15,2 -11,9 

Сир свіжий неферментований та сир 

кисломолочний, тис.т 83,5 93,2 92,6 91,9 84,8 11,6 -0,6 -0,8 -7,7 

Сири жирні, тис.т 274 217 246 236 228 -20,8 13,4 -4,1 -3,4 

Продукти кисломолочні, тис.т 499 524 533 532 492 5,0 1,7 -0,2 -7,5 

Вироби хлібобулочні, тис.т 2264 2160 2034 1978 1826 -4,6 -5,8 -2,8 -7,7 

Цукор білий кристалічний, тис.т 2139 2592 1867 1571 1275 21,2 -28,0 -15,9 -18,8 

Шоколад та інші продукти готові з вмістом 

какао, тис.т 283 303 329 346 330 7,1 8,6 5,2 -4,6 
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Рисунок 2.10 – Індекси обсягів виробництва харчової промисловості в 

цілому та м'ясної промисловості зокрема в 2000-2009 рр. 

 

2009 рік виявився достатньо складним для м'ясної промисловості. За 

підсумками року в м’ясній галузі було зафіксовано одне з найбільших падінь 

по всій харчовій промисловості – 12,2%. Не дивлячись на збільшення 

виробництва м'яса та субпродуктів свійської птиці свіжих чи охолоджених – 

на 13,5% та морожених – на 9,5%, випуск іншої продукції м'ясної 

промисловості був меншим, ніж за аналогічний період 2008 року. Зокрема, 

виробництво яловичини свіжої та охолодженої зменшилось на 26,3%, 

свинини свіжої та охолодженої – на 17,2%, виробів ковбасних – на 18,8%. 

Зменшення поголів'я великої рогатої худоби та свиней призвело до 

скорочення сировинних ресурсів м'ясної промисловості (табл. 2.13).  

 

Таблиця 2.13 – Надходження тваринницької продукції на переробні 

підприємства за 2009 рік  (тис. тонн) [268] 

 2008 2009 2009 до 

2008, у % 

Худоба і птиця в живій вазі: всього  601,6 449,7 74,7 

у тому числі    

сільськогосподарські підприємства 248,4 294,8 84,6 

господарства населення 196,4 103,8 52,8 

інші господарські структури 56,8 51,1 90,0 

Із загального обсягу надійшло:    

ВРХ 318,2 227,6 71,5 

свиней 207,9 146,1 70,3 

птиці 65,3 72,4 110,8 

Крім того, надійшло на переробку худоби і 

птиці, вирощеної переробними підприємствами 

645,2 658,7 102,1 

Всього 1249,8 1114,1 89,1 
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За 2009 рік на переробку надійшло 1114,1 тис. тонн худоби і птиці в 

живій вазі (в тому числі худоба і птиця вирощена переробними 

підприємствами), що на 10,9% менше ніж за 2008 рік, у тому числі 

294,8 тис. тонн від сільськогосподарських підприємств (на 15,4% менше ніж 

за 2008 рік).  

М'ясне скотарство вже багато років перебуває в глибокій кризі. Не став 

виключенням і 2009 рік. Поголів'я великої рогатої худоби у 

сільськогосподарських підприємствах в 2009 р. скоротилося на 5,4%, обсяги 

вирощування ВРХ зменшились на 4,1% до 191,1 тис. тонн, при цьому обсяги 

реалізація на забій знизилися на 13,3%. Тільки за підсумками 2009 року 

майже 7% підприємств, що до цього займалися скотарством, вирізали 

повністю власне поголів'я великої рогатої худоби.  

Провідні фахівці з питань розвитку АПК зазначають, що за такої 

тенденції скорочення поголів'я основних видів худоби, зокрема великої 

рогатої худоби, у найближчий час призведе до повної втрати продовольчої 

незалежності держави за групою м' ясомолочної продукції.  

Так, у 2009 році спостерігається падіння обсягів виробництва молочних 

продуктів, яке порівняно із відповідним періодом минулого року, 

скоротилось на 9,2%. Зокрема, зменшилось виробництво вершкового масла – 

на 11,9%, сирів кисломолочних та неферментованих – на 7,7%, молока 

обробленого рідкого – на 4,7% та сирів жирних – на 3,4%. 

За 2009 рік відбувся спад виробництва молока (154,8 тисячі тонн) лише 

за рахунок господарств населення – на 300,7 тисячі тонн (3,1 %) в основному 

через скорочення в них поголів’я корів (100,1 тисячі голів). І лише за рахунок 

значного підвищення продуктивності корів при зменшенні їхньої чисельності 

(19,7 тисячі голів) збільшилось виробництво молока в сільськогосподарських 

підприємствах – на 145,9 тисячі тонн (7,0 %). 

Постійне зменшення обсягів виробництва молока призводить до того, 

що в молокопереробних підприємствах знижуються обсяги сировинних 

ресурсів. За 2009 рік на переробні підприємства надійшло 4741,8 тис. тонн 

молока, що на 12,9% менше ніж за 2008 рік (табл. 2.14). 

 

Таблиця 2.14 – Надходження молока на переробні підприємства за 

2009  рік  

(тис. тонн)   

 2008 2009 2009 до 2008, у % 

Молоко та молочні продукти 5443,7 4741,8 87,1 

сільськогосподарські підприємства 1718,8 1867,1 108,6 

господарства населення 3339,5 2550,3 76,4 

інші господарські структури 338,4 253,8 75,0 
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Таким чином, негативна тенденція скорочення обсягів виробництва 

сільськогосподарської продукції, зокрема продукції тваринництва, спричиняє 

динаміку зменшення обсягів постачання сировини та її промислової 

переробки. В свою чергу, це позначається на ступені завантаження 

виробничих потужностей підприємств харчової промисловості та кінцевих 

результативних показниках їх діяльності. 

Як свідчать статистичні дані за січень-жовтень 2009 року 40,4%, які 

займались виробництвом харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 

були збитковими, а рівень рентабельності підприємств переробної 

промисловості складав лише 2%. 

Оцінюючи стан переробної промисловості на сучасному етапі її 

розвитку, можна визначити низку проблем та невирішених питань, які 

стримують її розвиток. Серед основних з них можна виділити [145]: 

– низький рівень технологічної оснащеності як аграрних, так і 

більшості переробних підприємств; 

– недосконалість сучасної законодавчої та нормативно-правової бази, 

яка регулює питання параметрів якості та безпечності продуктів харчування; 

– значні витрати та високий рівень собівартості продукції (внаслідок 

технологічної відсталості підприємств харчової промисловості) знижує її 

конкурентоспроможність за ціновим фактором; 

– неефективний механізм інтеграції між аграрними виробниками, 

переробними підприємствами та торговельними організаціями, який знижує 

загальний економічний ефект функціонування АПК; 

– низький рівень розвитку інноваційних процесів на підприємствах 

харчової промисловості. 

Слід зазначити, що невідповідність інтенсивності розвитку сировинної 

і переробної галузей зробило цілком реальною проблему сировинного 

дефіциту. Власне, це був один з факторів, який обумовив стрімке 

нарощування імпорту м'яса в 2004-2008 рр. Починаючи з 2000 р., імпорт 

м'яса збільшився в 29 разів – до рекордних 550 тис. тонн в 2008 р. За той же 

період обсяги експорту скоротились в 6,5 раз – до 28 тис. тонн. 

У 2009 році (як і у попередніх періодах) внутрішнє виробництва м’яса 

та м’ясопродуктів не забезпечувало потреби внутрішнього ринку. За 

оперативними даними імпорт м'яса і м'ясопродуктів у перерахунку на м'ясо 

за 2009 рік склав близько 462 тис. тонн , хоча він був на 18,7% менше ніж 

минулому році (табл. 2.15).  

Аналогічна ситуація спостерігається і на ринку молока і 

молокопродуктів. Недостатня пропозиція молока спричинила ситуацію, за 

якої імпорт у 2009 році склав 469 тис. тонн молокопродуктів в перерахунку 

на молоко або в 2 рази більше ніж за 2008 рік. Зокрема було ввезено 16,3 тис. 

тонн вершкового масла та 9,1 тис. тонн сирів (табл. 2.16). 
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Таблиця 2.15 – Баланс попиту та пропозиції м'яса і м'ясопродуктів у 

перерахунку на м'ясо за 2009 рік 

(тис. тонн) 

 Показник всього у тому числі: 

яловичина свинина птиця 

І. Попит на продукцію – всього 2367 467 804 1067 

1.1 Внутрішнього ринку – всього 2327 447 804 1048 

1.1.1 Фонд споживання 2320 445 802 1045 

1.1.2 Інше споживання 7 2 2 3 

1.2 Зовнішнього ринку (експорт) 40 20 0 19 

ІІ Пропозиція продукції – всього 2367 467 804 1067 

2.1 Внутрішнього ринку – всього 1905 438 574 871 

2.1.2 Власне виробництво 1905 438 574 871 

2.2 Зовнішнього ринку (імпорт) 462 29 230 196 
 

Таблиця 2.16 – Обсяги експорту та імпорту молочної продукції за 

2009 рік 

(тис. тонн в перерахунку на молоко) 

 

Продукція 

Експорт Імпорт 

Обсяг Обсяг 

тис. 

тонн 

у % до  

2008 року 

тис. 

тонн 

у % до 

2008 року 

Сири всіх видів 804,0 98,9 95,5 69,3 

Молоко та вершки, згущені 

та сухі 

79,7 40,4 9,1 у 18 разів 

більше 

Маслянка, вершки, йогурт 

та кефіри 

4,5 в 2,2 рази 

більше 

10,5 29,5 

Масло вершкове та інші 

жири 

19,2 14,6 351,5 у 5,9 разів 

більше 
 

Вищенаведені приклади свідчать, що вагомим чинником формування 

пропозиції продовольчих товарів в сучасних умовах є імпорт продовольчих 

товарів та сировини для їх виробництва. 

У період 2005-2008 років сформувалась стійка тенденція до збільшення 

обсягів імпорту товарів в Україну (табл. 2.17). Скорочення внутрішнього 

попиту, відсутність зовнішнього фінансування та глибока девальвація гривні 

наприкінці 2008 року спричинили падіння імпорту товарів у 2009 році на 

46,2% порівняно з попереднім періодом.  

У 2009 році в Україну імпортовано продовольчих товарів та сировини 

для їх виробництва майже на 5 млрд. дол. Не дивлячись на зменшення 

імпортних поставок у вартісному виразі, у загальному обсязі імпорту товарів 

частка продовольчих товарів збільшилась з 7,7% у 2008 році до 11% у 2009 

році, що обумовлено значним скороченням імпорту промислових виробів, 

машин, устаткування, транспортних засобів та ін. 
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Таблиця 2.17 – Динаміка імпорту товарів, продовольчих товарів та 

сировини для їх виробництва 

(млн. дол. США) 

Найменування 

груп товарів 

2005 2006 2007 2008 2009 У % до попереднього періоду 

2005 2006 2007 2008 200

9 

УСЬОГО 

імпорт товарів 

3615

9 

4414

3 

6041

2 

8380

8 

4504

9 

121,

8 

122,

1 

136,

9 

138,

7 

53,8 

у тому числі:           

Продовольчі 

товари та 

сировина для їх 

виробництва 

2684 3166 4111 6457 4936 140,

6 

118,

0 

129,

8 

157,

1 

76,4 

у % до загаль-

ного обсягу 

7,4 7,2 6,8 7,7 11,0 - - - - - 

 

Разом із тим, порівняння обсягу імпорту продовольчих товарів та 

сировини для їх виробництва з обсягами експорту (частка якого займає 23,6% 

у загальному обсязі товарів) дають можливість зробити висновок, що 

вітчизняна промисловість має всі потенційні можливості задовольняти 

внутрішній попит на продовольчому ринку (табл. 2.18). Зростання обсягів 

експорту при існуючому фактичному рівні споживання свідчить про 

залежність попиту, а відтак і пропозиції від платоспроможності населення. 

 

Таблиця 2.18 – Динаміка експорту товарів, продовольчих товарів та 

сировини для їх виробництва 

(млн. дол. США) 
Найменування 

груп товарів 
2005 2006 2007 2008 2009 У %до попереднього року 

2005 2006 2007 2008 200

9 

УСЬОГО 

експорт товарів 

3502

4 

3894

9 

4984

0 

6771

7 

4039

4 

104,

8 

111,

2 

128,

0 

135,

9 

59,7 

у тому числі:           

Продовольчі 

товари  

та сировина для 

їх виробництва 

4307 4713 6248 1083

1 

9515 124,

0 

109,

4 

132,

6 

173,

4 

87,8 

у % до загально-

го обсягу 

12,3 12,1 12,5 16,0 23,6 - - - - - 

 

Висновок щодо потенційної можливості задоволення внутрішнього 

попиту на певні продукти харчування за рахунок внутрішньої пропозиції 

підтверджується і оприлюдненими даними Держкомстату щодо рівня 

самозабезпеченості основними видами продовольства (рис. 2.11).  
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Як вже зазначалось, найбільш вразливими з точки зору забезпечення 

внутрішніми ресурсами та імпортозалежності залишаються м’ясо та 

м’ясопродукти; плоди, ягоди та виноград; олія рослинна всіх видів; риба та 

рибопродукти. Значні обсяги імпорту за цими групами товарів обумовлені як 

скороченням обсягів вітчизняного виробництва, так і ввезенням продукції, 

яка не виробляється в Україні (тропічні олії, екзотичні види фруктів). 

100,9
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107,8

176,5
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100
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200
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Рисунок 2.11 – Рівень самозабезпеченості основними видами 

продовольства у 2009 році, % (виробництво до внутрішнього використання 

на території України) 

 

До позитивних тенденцій 2009 року можна віднести зниження відсотку 

імпортозалежності (табл. 2.19) за такими позиціями як «плоди, овочі та 

ягоди» та «овочі та баштанні» при одночасному збільшенні ємності ринку 

(що є ознакою зростання середньодушового споживання населенням цих 

видів продовольства). 

Зниження відсотку імпортозалежності за основними групами 

продовольства (м'ясо і м’ясопродукти, молоко і молокопродукти, риба і 

рибопродукти, хліб та хлібопродукти) хоча і є позитивною тенденцією, 

проте, в значному ступені було зумовлено негативними тенденціями, що 

спостерігались в економіці країни (падіння реальних наявних доходів 

населення у 2009 році стало одним із чинників зменшення обсягів 

споживання населенням продуктів харчування, що призвело до скорочення 

ємності внутрішнього ринку за основними відзначеними групами 

продовольства). 

Частина споживчого попиту продовжує орієнтуватися на імпортну 

продукцію, яка може в достатній кількості вироблятися і в Україні, але не 

конкурентоспроможна. Причиною цього є недостатня підтримка пропозиції 
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продукції на ринок, рівень якої значно поступається досягнутому у провідних 

країнах світу, а також низький рівень якості продукції, її сортування, 

фасування і пакування.  



 

 

9
8
 

Таблиця 2.19 – Імпортозалежність за основними групами продовольства 

 

  Імпорт 

продуктів у 

2008 році у 

перерахунку на 

основний 

продукт, тис. т 

Ємність 

внутріш-

нього 

ринку у 

2008 році, 

тис. т 

Відсоток 

імпорто-

залежності 

 

 

 

Імпорт 

продуктів у 

2009 році у 

перерахунку на 

основний 

продукт, тис. т  

Ємність 

внутріш-

нього 

ринку у 

2009 році, 

тис. т. 

Відсоток 

імпорто-

залежності 

 

 

 

Ємність 

внутрішнього 

ринку, 

2009 рік у % 

до 2008 року 

Зміна 

відсотку 

імпорто- 

залежності 

 

 

Хліб і 

хлібопродукти  222 5340 4,2 102 5145,1 2 96,4 -2,2 

М'ясо і 

м'ясопродукти  550 2340 23,5 439 2290 19,2 97,9 -4,3 

Молоко і 

молокопродукти  234 9890 2,4 455 9780,1 4,7 98,9 2,3 

Риба і 

рибопродукти 578 811 71,3 455,2 696,8 65,3 85,9 -6 

Яйця (млн. шт.) 121 12069 1 121,2 12503,6 1 103,6 0 

Овочі та 

баштанні 356 5975 6 232 6311,8 3,7 105,6 -2,3 

Плоди, ягоди та 

виноград 1235 2010 61,4 1139 2100,7 54,2 104,5 -7,2 

Картопля 10 6099 0,2 5 6125,8 0,1 100,4 -0,1 

Цукор 91 1891 4,8 116 1745 6,6 92,3 1,8 

Олія  рослинна 

всіх видів 449 694 64,7 316 711,3 44,4 102,5 -20,3 

із неї олія 

соняшникова 0,9 500 0,2 1 450 0,2 90,0 0 
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Усвідомлення негативних явищ та тенденцій, притаманних 

формуванню пропозиції продовольчих товарів в Україні, є підставою для 

розробки системи адекватних заходів регулюючого та стимулюючого 

характеру на рівні державних та місцевих органів влади. 

Основною метою регулювання продовольчого ринку є досягнення 

стабільності попиту, пропозиції, обсягів продажу та цін. Ці складові тісно 

взаємопов’язані між собою. Практика неодноразово підтверджувала, що 

вибух пропозицій чи ажіотаж попиту неодмінно дестабілізують обсяги 

продажу та ціни на продукцію. Внаслідок цього лихоманить ринок у цілому і 

за всіма напрямами, від втрат потерпають і виробники, і споживачі. 

Причина такої дестабілізації ринку полягає у відсутності ефективного 

регуляторного впливу держави на динаміку обсягів продажу і цін на 

продукцію. Значною мірою це зумовлено відсутністю повної, оперативної та 

достовірної інформації про кон’юнктуру попиту та пропозиції продукції, 

коливаннями обсягів продажу, структурними співвідношеннями виробництва 

та споживання продукції, коливаннями цін. 

Внаслідок цього, заслуговує на увагу дослідження цінового фактора 

при збалансуванні попиту і пропозиції на ринку продовольчих товарів.  

Ціноутворення на продукти харчування – одне з найактуальніших і 

найболючіших питань сьогодення, адже торкається кожного громадянина 

нашої держави. При розрахунку індексу споживчих цін продукти харчування 

та безалкогольні напої складають у ваговій структурі 53,1%, що свідчить про 

значну питому вагу, а отже, дана проблема потребує детального аналізу. 

В Україні індекс споживчих цін у 2009 році становив 112,3%, у 2008 

році – 122,3% (рис. 2.12). При цьому, наша країна займає одне з перших 

місць за індексом інфляції як серед країн СНД, так і серед окремих країн 

світу (наприклад, індекс споживчих цін в Росії складав 108,8%, Таджикистані 

– 105%, Канаді – 100,3%, Китаї – 99,3%, США – 99,6%, Японії – 98,6%). 

Досить показовим є порівняння темпів змін споживчих цін, заробітної 

плати та доходів населення. За період 2002-2007 років індекси реальної 

зарплати та реальних наявних доходів населення в цілому перевищували 

індекси споживчих цін, що позитивно характеризувало тенденції динаміки 

соціально-економічного розвитку України. Між тим економічне зростання не 

супроводжувалося цілеспрямованою державною політикою щодо подолання 

суттєвих структурних диспропорцій, які негативно відбиваються на 

конкурентоспроможності національної економіки. У 2008 р. реальний 

наявний дохід населення скоротився  на 8,5%, реальна заробітна плата – на 

9,2%, а індекс споживчих цін зріс на 12,3%. Отже, в Україні загострилася 

низка суттєвих системних макроекономічних суперечностей, що засвідчує 

необхідність змін у моделі соціально-економічного розвитку країни та 

відповідної модифікації соціальної та економічної політики держави. 
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Рисунок 2.12 – Індекси споживчих цін та цін на продукти харчування 

та безалкогольні напої (грудень до грудня попереднього року, %) 
 

Головним чинником, який зумовив прискорення інфляційних процесів 

у 2009 році було зростання цін на продукти харчування, які протягом 2009 

року підвищилися на 10,9% (у 2008р. – на 24,5%), і це при тому, що індекс 

реальної заробітної плати дорівнював 90,8%. 

Незважаючи на зниження у 2009 році попиту населення на товари і 

послуги, з причин інфляційних та кризових очікувань населення, відбулось 

підвищення цін на окремі основні споживчі товари. Протягом 2009 року 

подорожчали цукор (на 83,9%), масло (на 35,4%), безалкогольні напої (на 

24,7%), молоко (на 16,6%), риба та продукти з риби (на 14,1%), олія (на 

11,7%), сир і м’який сир (на 11,6%), хліб (на 9,9%), макаронні вироби (на 

7,6%.), м'ясо та м'ясопродукти (на 6,2%), фрукти (на 1,3%.). Разом з цим, яйця 

подешевшали на 6,3%, овочі – на 5,5% (рис. 2.13). 

Слід зазначити, що не тільки в Україні, а й у світі відбувається стрімке 

зростання цін на продукти харчування. За висновками фахівців існує три 

причини, що зумовлюють зростання цін на продовольчі товари, а саме: 

підвищення попиту на продукти харчування в глобальних масштабах, 

підвищення цін на енергоносії та відвернення значної частини 

сільськогосподарської продукції на виробництво біопалива [40]. Так, 

зростання світових цін на енергоресурси призвело до збільшення вартості 

виробництва продуктів харчування, оскільки при цьому зросло споживання 

енергії у зв'язку з транспортуванням, сільськогосподарським виробництвом і 

виробництвом добрив. Зростання цін на енергоресурси спонукало фермерів 

перейти від виробництва продуктів харчування до виробництва палива – як 

етанолу (за рахунок ферментації таких зернових культур, як кукурудза й 

цукрова тростина), так і біодизеля (за рахунок переробки рослинного масла, 

зокрема, соєвого масла в рідке паливо). [33]. 
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Рисунок 2.13 – Темпи приросту (зниження цін) на продукти харчування 

у 2008-2009 роках (грудень до грудня попереднього року, %) 

 

В Україні, окрім зазначених причин, неабиякий вплив на загальне 

подорожчання продуктів харчування мало зростання цін на 

сільськогосподарську продукцію, яке було зумовлене, передусім, 

скороченням її пропозиції. Зокрема у 2009 р. порівняно з 2008 р. 

виробництво зерна зменшилось на 13,6 %, цукрових буряків – на 25,1%, 

соняшнику – на 2,5%, молока – на 1,3%. Як наслідок, ціни реалізації 

сільгосппідприємств зросли на 6,4%, у т.ч. олійних культур – на 20,1%, 

цукрових буряків – на 88,4%, худоби та птиці – на 2,9%, яєць – на 7%, плодів 

та ягід – на 1,7% (табл. 2.20).  

Особливістю формування цін на продукцію сільського господарства (та 

в кінцевому рахунку на роздрібну ціну продуктів харчування) є залежність 

кон’юнктури ринку від дії низки чинників. 

Ціни на сільськогосподарську продукцію в значному ступені залежить 

від цін на продукцію промисловості, що споживається в сільському 

господарстві. 

Зростаючі ціни на споживані сільським господарством ресурси (рис. 

2.14) призводять до технічної і технологічної відсталості, зменшення 

економічного інтересу до розвитку галузі, тому спричиняють зростання 

собівартості продукції. Сукупний індекс витрат на виробництво 

сільськогосподарської продукції у 2009 році порівняно з попереднім 

періодом становив 105,9%. 
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Таблиця 2.20 – Індекси цін реалізації сільськогосподарської продукції 

(до попереднього року; %) 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Продукція сільського господарства  108,1  102,4  138,0  110,3  106,4   

Продукція рослинництва  95,5  114,1  157,7  95,2  109,1   

Зернові та зернобобові культури  91,8  123,2  161,5  92,5 101,9 

Олійні культури  84,6  102,2  184,6  92,9  120,1   

Цукрові буряки  130,3  105,0  84,7  138,8  188,4   

Картопля 126,8  156,1  97,2  111,5  112,0   

Плоди та ягоди  133,6  146,5  111,0  124,9  101,7   

Продукція тваринництва  129,5  88,8  115,8  147,4  101,4   

Худоба та птиця (у живій вазі)  134,8  89,9  102,4  158,5  102,9   

Молоко та молочні продукти  134,3  94,4  154,6  123,4  91,5 

Яйця  105,5  76,4  142,1  137,5  107,0   

 

У грудні 2009 року порівняно з груднем 2008 року ціни на 

нафтопродукти (частка яких у собівартості виробництва аграрної продукції 

складає 20,1%) зросли на 47,3%, на мінеральні добрива (частка у собівартості 

виробництва продукції рослинництва дорівнює 25,8%) – на 14,5%. 

У 2009 р. не зупинено спад поголів’я великої рогатої худоби внаслідок 

того, що виручка від реалізації живих кондиційних тварин для забою не 

перекриває витрат на придбання кормів.  
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Рисунок 2.14 – Індекси цін на сільськогосподарську продукцію та 

продукцію промисловості, що споживається сільським господарством 

 

Стан аграрного сектору значною мірою зумовлений тривалим 

нееквівалентним обміном між сільським господарством та іншими галузями 

економіки. За останні роки лише у 2007 та 2009 році співвідношення індексів 
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на продукцію сільського господарства та промисловості, що забезпечує 

сільське господарства ресурсами, складалось на користь аграрного сектора. 

Заходи, що вживались з метою налагодження організованого і прозорого 

аграрного ринку, лише тимчасово і частково (на 0,5% у 2009 році) сприяли 

поліпшенню цінового співвідношення на користь аграрного сектора. 

Ціновий диспаритет значною мірою спричинений відсутністю 

ефективної цінової політики. Динаміка цін в аграрному секторі економіки 

складається стихійно. Вона не має системної бази, характеризується 

великими коливаннями як за роками, так і за місяцями в межах одного року. 

Ціни на сільськогосподарську продукцію не встановлюються на основі 

вільного співвідношення попиту і пропозиції на ринку. 

Аналіз цінової кон'юнктури аграрного ринку свідчить, що переробні 

підприємства на протязі останніх років залишались одним з найбільш 

привабливих каналів збуту сільськогосподарської продукції для аграрних 

товаровиробників (поряд з комерційними структурами). Дослідження 

показали, що ціни на продукцію, у випадку реалізації її переробним 

підприємствам, в середньому були на 7-15% вище, ніж за іншими каналами 

збуту. При цьому, навіть такі позитивні тенденції не  забезпечували аграрним 

формуванням одержання достатньої кількості прибутку для забезпечення 

розширеного відтворення аграрного виробництва і змушували їх 

відмовлятись від ведення таких стратегічних товарних галузей, як 

буряківництво, молочне і м'ясне скотарство, свинарство. 

Сільськогосподарські товаровиробники в переважній більшості не 

займаються заготівлею і переробкою сільськогосподарської продукції (якщо 

займаються, то в незначних обсягах), а реалізують її суб’єктам 

господарювання третьої сфери АПК, або ж посередникам. Через свою 

відносну нечисельність переробні підприємства володіють сильною 

ринковою владою, диктуючи сільськогосподарським товаровиробникам 

умови збуту і реалізації продукції, перш за все встановлюють ціни на неї. З 

іншого боку, більш ніж 70% аграрної продукції потрапляє до комерційних 

посередників, які контролюють експортні, оптові та дрібнооптові 

товаропотоки та основні доходи від реалізації. Внаслідок непрозорості збуту 

продукції цим каналом виникає найбільше цінових проблем галузі. Відомо, 

що в структурі вартості валової продукції, яку сплачує кінцевий споживач, 

частка виробника (фермера) становить до 20%, близько 40% припадає на 

галузь переробки та харчової промисловості, решта зосереджується у 

підприємницьких структур, які зайняті реалізацією продуктів харчування 

[123] (рис. 2.15). 

Цінові коливання на ринку сільськогосподарської продукції в певній 

мірі зумовлені сезонністю виробництва аграрної продукції. 
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Рисунок 2.15 – Структура вартості валової продукції, яку сплачує 

кінцевий споживач, % 

 

Наприклад, найнижчі ціни на овочі, картоплю припадають на період 

збирання врожаю (липень-жовтень), тобто в цей період спостерігається 

збільшення пропозиції, найвищі ціни складаються з січня по червень, тому 

що в цей період додаються ще витрати на зберігання (рис. 2.16). Зниження 

цін на молочні продукти припадає на квітень-серпень. Саме в цей період 

спостерігається збільшення пропозиції, а в осінньо-зимовий період, коли 

надої зменшуються, а відповідно і пропозиція, ціни на молочні продукти 

підвищуються. 
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Рисунок 2.16 – Індекси цін на картоплю та молоко, % до попереднього 

місяця 
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Ціни на продовольчі товари (особливо на продукти переробки 

зернових, картоплю, овочі) залежать від сприятливих погодно-кліматичних 

умов, які є передумовою врожайності. Якщо рік був врожайним на ці 

продукти ціни нижчі – це пояснюється великою пропозицією; і навпаки, 

якщо рік видався маловрожайним – ціни підвищуються (зменшення 

пропозиції). 

Так, несприятливі погодні умови для отримання необхідного врожаю 

зернових в 2010 році можуть негативно вплинути на ціну борошна та 

продуктів, з яких виробляються, перш за все, хліб та хлібобулочні вироби. 

Вкрай низький врожай цукрового буряку у 2009 році (у півтори рази 

менше врожаю 2008 року), в умовах відсутності цукру в державних резервах, 

призвів до нестачі цукру в оптовій і роздрібній торгівлі та спровокував різке 

зростання цін наприкінці 2009 року та на початку 2010 року.  

Слід зазначити, що відсутність продовольчої політики уряду країни, яке 

було виражене у зниженні майже в 4 рази у порівнянні з 2008 роком 

фінансової підтримки аграрного сектору економіки, призвели до 

неспроможності наповнити державні резерви основними видами 

сільгосппродукції, що могло би підвищити рівень пропозиції на 

внутрішньому ринку та компенсувати процеси підвищення цін. 

Зростання цін реалізації сільгосппідприємств певним чином вплинуло 

на динаміку цін виробників харчових продуктів і напоїв, які за 2009 рік 

збільшилися на 15,9%. Слід зазначити, що підвищення цін виробників 

харчових продуктів мало першочерговий вплив на загальне подорожчання 

продуктів харчування (табл. 2.21). Це безпосередньо позначилося на 

зростанні споживчих цін, зважаючи на те, що питома вага українських 

виробників у роздрібному товарообороті продовольчих товарів складає 

близько 90% [281].  

 

Таблиця 2.21 – Індекси цін в Україні за 2005-2009 рр. 

(% до попереднього року) 

Показники 2005 2006 2007 2008 2009 

індекс цін на продовольчі товари 116,2 105,3 109,7 135,7 111,9 

індекс цін виробників  

харчових продуктів 109,3 105,8 114,0 127,5 115,9 

індекс цін виробників  

сільськогосподарської продукції 108,1 102,4 138,0 110,3 106,4 

 

Протягом 2009 року, враховуючи значне зменшення обсягів пропозиції, 

зросли ціни на промислове виробництво цукру на 84,1%, молочних продуктів 

та морозива – на 24,5%, напоїв – на 13,7%, хліба та хлібобулочних виробів – 

на 9,5%, м’яса та м’ясних продуктів – на 7,3% (табл. 2.22). 
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Таблиця 2.22 – Індекси цін виробників продуктів харчування 

(грудень у% до грудня попереднього року) 

Галузі харчової промисловості 2007 2008 2009 

виробництво м'яса та м'ясних продуктів 119,0 133,4 107,3 

виробництво молочних продуктів та морозива 146,7 104,1 124,5 

виробництво хліба та хлібобулочних виробів 118,1 127,6 109,5 

виробництво цукру 95,2 103,8 184,1 

виробництво напоїв 114,0 119,9 113,7 

 

Особливості ціноутворення на продукцію харчової промисловості 

зумовлені, перш за все, соціальним характером продукції галузі, масштабом 

державного контролю та регулювання, залежністю цін на продукцію від 

пропозиції та цін на сировину і матеріали, інтенсивністю конкуренції на 

міжнародному та національному ринках. 

Соціальний характер харчової промисловості зумовлений ґрунтовним 

впливом рівня цін на життєдіяльність населення. Оскільки розвиток харчової 

промисловості нерозривно пов'язаний з продовольчою безпекою держави, 

наявність продуктів харчування та ціни на них впливають на фізичний та 

психічний стан людей, від чого змінюється рівень соціального, політичного 

та економічного спокою в державі [212]. Найбільш соціально важливими 

галузями харчової промисловості є хлібопекарська, м'ясна, молокопереробна. 

Поступаються їм рибна, мукомельно-круп'яна, олійножирова, 

плодоовочеконсервна [67].  

Оскільки держава підтримує соціально незахищені категорії населення 

через регуляторну цінову політику, для підприємств харчової промисловості, 

в яких ціноутворення підлягає державному регулюванню, держава обмежує 

рівень рентабельності, тобто здійснюється регулювання складових ціни, а 

також встановлює мінімальні чи максимальні ціни на деякі продукти 

харчування.  

Державою регулюються ціни на такі види продукції підприємств 

харчової промисловості: встановлюються граничні рівні рентабельності та 

торговельні націнки на дитяче харчування, хліб, борошно, передбачається 

регулювання цін на макаронні вироби, крупи, цукор, м'ясну та молочну 

продукцію, яйця, соняшникову олію. З метою підтримки вітчизняного 

виробника встановлюють мінімальні ціни на цукор та алкогольні напої. На 

інші види продукції харчової промисловості встановлюються вільні ринкові 

ціни самим підприємством-виробником. Не поширюється регулювання рівня 

рентабельності при зміні цін на пиво, безалкогольні напої, кондитерські 

вироби, карамель, ірис, молоко згущене, коньяки, вина виноградні марочні. З 

метою обмеження монополізму здійснюється декларування цін на 

м'ясопродукти, молочну продукцію, маргарин, сіль, цукор, олію.  
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Враховуючи, що підприємства харчової промисловості є сировинними 

та матеріаломісткими, і кінцева ціна на виріб залежить від ціни сировини і 

матеріалів, особливістю ціноутворення є залежність підприємств харчової 

промисловості від постачальника сировини, яким найчастіше виступають 

підприємства агропромислового комплексу. Загалом на підприємствах 

харчової промисловості вартість сировини становить 80-90% ціни виробу. У 

зв'язку з цим, кінцева ціна на виріб залежить від ціни сировини і матеріалів, 

які виробляє агропромисловий комплекс.  

Слід звернути увагу на залежність цін підприємств харчової 

промисловості від витрат на паливо та енергоносії, витрат на упаковку, 

сезонності виробництва продуктів харчування, світових котирувань цін. Так, 

зростання вартості енергоносіїв в значному ступені впливає на формування 

цін під час виробництва хліба, макаронних виробів, круп, кондитерських та 

ковбасних виробів, твердого сиру, соків та пива. Підвищення цін на паливо 

спричиняє зростання цін на макаронні вироби, крупи, рибні продукти, цукор, 

соняшникову олію, мінеральну воду, горілку, вино, плодоовочеві консерви, 

кондитерські вироби, приправи, харчові добавки. Зростання вартості 

упаковки істотно збільшує ціну на соки, соуси, консерви, пиво, алкоголь, 

безалкогольні напої, соняшникову олію. Сезонність виробництва і 

споживання спричиняє коливання цін на молочні вироби, морозиво, цукор, 

соняшникову олію, плодоовочеві консерви, пиво, безалкогольні напої, 

алкоголь. Від світових котирувань цін залежать ціни на борошно, крупи, 

м'ясні та рибні вироби, цукор [210]. 

Визначення інтенсивності впливу особливостей ціноутворення на 

формування цін на продукти харчування подано в табл. 2.23 (складено на 

основі [210]).  

 

Таблиця 2.23 – Вплив особливостей ціноутворення на підприємствах 

харчової промисловості на ціну на продукти харчування  

Підприємства галузі 

харчової 

промисловості 

Особливості ціноутворення 
Соціальний 

характер 

галузі 

Масштаб 

державного 

регулювання і 

контрою 

Залежність 

цін на 

продукцію 

від цін 

сировини 

Інтенсивність 

конкуренції на 

світовому і 

національному 

ринках 

М’ясна **** ** **** * 

Молокопереробна **** ** **** * 

Рибна *** * ** **** 

Мукомольно-

круп’яна 

*** **** **** * 

Хлібопекарська **** **** * 0 

Цукрова  ** **** **** * 

Олійножирова *** ** **** *** 
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Продовження табл. 2.23 

Плодоовочеконсервна *** * *** ** 

Кондитерська  * * * ** 

Лікеро-горілчана * *** * * 

Пивобезалкогольна * * * ** 

 

Примітка: **** – дуже сильний вплив на рівень цін на продукти 

харчування; 

*** – сильний вплив на рівень цін на продукти харчування; 

** – середній вплив на рівень цін на продукти харчування; 

* – незначний вплив на рівень цін на продукти харчування; 

0 – відсутній вплив на рівень цін на продукти харчування. 

 

Яскравим прикладом ціноутворення на продукти харчування є 

ситуація, що склалась в молокопереробній галузі. Молочна продукція – один 

з лідерів подорожчання продуктів харчування у 2009 році. 

За даними Держкомстату, у грудні 2009 року (у порівнянні з 

аналогічним періодом минулого року) молоко подорожчало майже на 17%, 

вершкове масло – на 36%, сир твердий – на 11,3% (табл. 2.24). 

Ураховуючи особливості виробництва та переробки молока, до однієї з 

найвагоміших причин зростання цін на молокопродукти необхідно віднести 

незадовільний стан молочного скотарства. Проблема розвитку галузі 

молочного скотарства є нині найбільш актуальною у тваринництві. 

Незважаючи на здійснені заходи, спрямовані на стабілізацію ситуації в 

галузі, зокрема, запровадження спеціальної дотації за приріст поголів'я 

молочних корів власного відтворення, закупівлю племінних корів від 

особистих господарств населення для поповнення основного стада та інше, 

продовжується скорочення чисельності поголів'я великої рогатої худоби. А 

це, в свою чергу, позначається на обсягах виробництва молока.  

За рахунок зменшення чисельності поголів’я корів обсяги виробництва 

молока в усіх категоріях господарств у січні-грудні 2009 року в порівнянні з 

відповідним періодом минулого року зменшилися на 1,3% і склали 

11603,6 тис. тонн. До загального зменшення обсягів виробництва молока 

призвело зменшення його виробництва господарствами населення, в яких 

виробляється близько 80% всього молока, на 3,1% (до 9367,0 тис. тонн). 

У таких умовах, звісно, держава повинна вирішити питання більш 

виваженої підтримки сільськогосподарських товаровиробників, що включає: 

ресурсозбереження, підтримку цін і доходів, формування належних умов 

збуту та виробництва, соціальну та інфраструктурну політику, 

природоохоронну діяльність. У сфері цінового регулювання в галузі 

молочного   скотарства   держава   впроваджує   такі   засоби:   встановлення  



 

 

1
0

9
 

Таблиця 2.24 – Індекси споживчих цін, % 

 

  2007 

рік 

 

2008 

рік 

 

2009 рік 

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 2009 

рік 

молоко 144,8 114,6 101,5 101,1 99,2 98,2 97,3 97,1 98,8 100,3 102,0 103,2 107,8 109,8 116,6 

молоко 

згущене 

120,1 122,4 103,6 102,9 103,3 103,2 101,6 100,9 100,5 100,4 100,9 101,7 103,0 105,6 131,2 

кисломолочна 

продукція 

137,5 111,9 101,7 102,6 101,9 100,6 99,7 98,9 99,4 100,0 100,6 100,9 102,7 108,4 118,5 

йогурт 125,2 111,0 101,0 101,1 101,5 100,4 99,8 99,9 99,9 100,0 100,3 100,8 101,8 106,0 113,1 

сири м’які 140,4 114,4 101,5 102,3 99,5 99,9 96,7 96,8 97,8 99,1 101,0 103,3 105,1 107,2 110,1 

сметана 134,1 110,3 102,0 102,2 100,2 100,3 98,1 98,8 99,2 99,3 101,1 102,1 103,8 107,8 115,5 

вершки 124,5 115,5 100,7 101,2 101,6 102,3 100,7 100,1 100,4 100,3 100,8 101,0 101,7 103,4 115,1 

сири тверді 141,9 107,9 101,4 101,5 101,4 101,3 100,0 98,7 97,9 98,8 99,4 100,7 101,6 108,4 111,3 

масло 

вершкове 

142,6 110,2 106,8 105,3 103,8 100,7 99,0 98,7 99,2 99,3 100,5 103,5 105,9 108,6 135,7 
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мінімальних закупівельних цін, дотування виробників, пільгове 

кредитування та оподаткування тощо. Зокрема, було оприлюднено Проект 

постанови КМУ «Про затвердження мінімально допустимого рівня цін на 

продукцію тваринництва на 2009 рік» (табл. 2.25).  

 

Таблиця 2.25 – Мінімально допустимий рівень цін на молоко та вершки 

на 2009 р. 

 Ціна, грн/тонну 

Молоко екстра та вищого ґатунків 2600 

Молоко першого ґатунку 2500 

Молоко другого ґатунку 2100 

Вершки з вмістом жиру 10 % 7300 

 

На базі встановленого мінімально допустимого рівня цін 

запропоновано визначати розмір бюджетної дотації на метричну одиницю 

реалізованої продукції – як різниця між мінімально допустимим рівнем ціни 

та середньою ціною реалізації на ринку продукції тваринництва, а також 

проведено розрахунок потреби коштів для бюджетної тваринницької дотації 

(за їх об'єктами та сумами). У випадку, коли рівень цін реалізації продукції 

тваринництва переробним підприємствам перевищуватиме встановлений 

мінімально допустимий рівень цін, бюджетна дотація сільськогосподарським 

товаровиробникам не надаватиметься. 

Разом із тим, необхідно відмітити, що в 2006 році вже була практика 

введення мінімальних закупівельних цін на молоко та молочну сировину 

(мінімальна ціна на молоко вищого сорту складала 1250 грн/т, І с. – 1200 

грн/т, ІІ с. – 1000 грн/т, вершки з 10% вмістом жиру – 4080 грн/т). Це 

зумовило зростання імпорту молокопродуктів і збиткову діяльність багатьох 

молокопереробних підприємств, що змусило уряд відмінити дану Постанову. 

За 2009 рік на переробні підприємства надійшло 4741,8 тис. тонн 

молока, що на 12,9% менше ніж за 2008 рік. Середня ціна закупівлі 

збільшилась порівняно із минулим роком на 0,9% і склала 1647,2 грн./тонну, 

що пов'язано, в першу чергу, із недостатньою пропозицією молокосировини 

на ринку. 

Ситуація, що склалась в молочному скотарстві безпосередньо вплинула 

на переробників молока, адже ефективність їх діяльності напряму залежить 

від кількості, каналів постачання та якості молочної сировини. 

Основними чинниками, які стимулювали зростання витрат виробництва 

та призвели до збільшення цін на готову продукцію молокопереробних 

підприємств є [335]: 

1. Зміна способу нарахування дотацій сільськогосподарським 

товаровиробникам за продане молоко переробним підприємствам, відповідно 

до вимог «антикризового» Закону України №639-ІУ [240] збільшило 
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собівартість сировини в середньому на 22 %. Оскільки сировина в структурі 

затрат займає значну питому вагу, то цей чинник є значимим для росту ціни. 

2. Збільшення мінімальної заробітної плати, передбачено Законом «Про 

Державний бюджет України на 2009 рік» з 605 до 669 грн або на 10,5 %.  

3. Збільшення нарахувань на фонд оплати праці з 15 січня 2009 року на 

0,24 %. 

4. Зростання вартості допоміжних, особливо таро-пакувальних 

матеріалів, залежно від курсу долара до національної валюти. Коефіцієнт 

росту вартості допоміжних матеріалів для досліджуваних підприємств в 

середньому становив 1,44. 

5. Зростання з 2 лютого 2009 року на 40,5% ціни на газ порівняно з 

попередньою ціною. 

6. Складності в отриманні нових кредитів на умовах овердрафту, або 

подовження терміну дії вже відкритих молокопереробним підприємствам, а 

також підвищення відсоткової ставки до 40-45% в зв'язку з відповідною 

кредитною політикою Національного банку на фоні фінансової кризи в 

країні. 

Процес формування цін на молокопереробних підприємствах залежить 

від міри втручання держави. Так, порядок формування цін на продовольчі 

товари, щодо яких запроваджено державне регулювання (молоко коров'яче 

питне з вмістом жиру до 2,5%, сир кисломолочний з вмістом жиру до 9%, 

сметана з вмістом жиру до 20% та масло вершкове з вмістом жиру до 72,5%) 

здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України. Оптова ціна 

зазначених товарів складається з повної планованої собівартості 

виробництва, визначеної на підставі економічно обґрунтованих планованих 

витрат на одиницю калькулювання собівартості продовольчого товару та 

прибутку у межах нормативу рентабельності, визначеного уповноваженим 

органом з регулювання цін. 

Крім того, щодо зазначених вище видів молочної продукції держава 

застосовує ще й такі засоби впливу на ціни: 

– декларування цін. А саме, молокопереробні підприємства у разі зміни 

оптово-відпускних цін на 1% на соціальні види продукції повинні подати до 

територіальних органів Держцінінспекції такі документи: пояснювальну 

записку щодо обґрунтування необхідності зміни оптово-відпускних цін разом 

з довідкою про результати економічного аналізу фактичних витрат з 

виробництва; калькуляцію собівартості виробництва зазначених товарів із 

зазначенням обсягу матеріальних та трудових витрат; довідку про обсяги 

виробництва цих товарів за минулий рік та відповідний період поточного 

року; стандарти, нормативи, технологічні регламенти з виробництва вказаних 

товарів; копії договорів, пов'язаних з виробництвом продовольчих товарів, 

укладених з іншими суб'єктами господарювання; довідку про фактичну та 



 

 112 

декларовану рентабельність від реалізації продовольчих товарів; 

– встановлення граничних торговельних надбавок. А саме, граничні 

торговельні (постачальницько-збутові) надбавки до оптової ціни виробника 

(митної вартості) на молоко, сир, сметану, масло вершкове не вище 20% без 

урахування витрат з їх транспортування у міжміському сполученні; 

– встановлення граничних нормативів рентабельності. Так, у 2008 р. 

місцевим органам влади дозволялося регулювати ціни на молочну продукцію 

шляхом встановлення 21 % граничного рівня рентабельності до повної 

планованої собівартості. Міністр економіки запропонував з початку 2009 р. 

встановити граничний рівень рентабельності виробництва на рівні 12% на 

відповідні види продукції. 

Станом на 28.01.2010 року повноваження щодо встановлення оптово-

відпускних цін шляхом декларування їх зміни використані в усіх регіонах, 

крім Донецької та Дніпропетровської областей (розпорядження не 

зареєстровані в органах юстиції та не опубліковані в ЗМІ); не встановлені 

граничні рівні торговельних надбавок на сметану в Вінницькій та 

Дніпропетровській областях (табл. 2.26).  

 

Таблиця 2.26 – Засоби впливу держави на ціноутворення на молочну 

продукцію 

 

Найменування 

продукції 

Гранична 

торговельна 

надбавка не 

вище 10% 

Гранична 

торговельна 

надбавка не 

вище 15% 

Гранична 

торговельна 

надбавка не 

вище 20% 

Гранична 

торговельна 

надбавка не 

встановлена 

Молоко 7 регіонів 19 регіонів 1 (Вінницька 

область) 

х 

Сир (творог) 7 регіонів 19 регіонів 1 (Вінницька 

область) 

х 

Сметана 6 регіонів 19 регіонів х 2 регіони 

Масло 

вершкове 

6 регіонів 20 регіонів 1 (Вінницька 

область) 

х 

 

На молочну продукцію, на яку не встановлюються державні 

регульовані ціни встановлюються вільні (договірні) ціни, які формуються під 

впливом попиту та пропозиції. Витрати виробництва в даному випадку є 

лише індикативним показником, що встановлює нижню границю ціни.  

На рівень вільних цін впливають фактори зовнішнього та внутрішнього 

характеру.  

З метою виявлення силу впливу ціноутворюючих факторів на середню 

ціну молока та молокопродуктів у процесі дослідження було застосовано 

метод кореляційного аналізу, який дозволяє встановити вид залежності, 
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тісноту зв'язку і виразити кількісно вплив різних взаємодіючих факторів на 

досліджуваний показник.  

Умовою вірогідності результатів кореляційного аналізу є 

обґрунтованість відбору кількісних показників, що характеризують 

розглянуті економічні явища, і достатність вибірки для встановлення зв'язків 

між ними. Для створення масиву інформації, що слугував підґрунтям 

проведення кореляційного аналізу, було використано показники,  

представлені в «Статистичних щорічниках України за 2009 рік», за 27 

регіонами України. Це цілком представницька вибірка, що забезпечує 

необхідну кількість спостережень для виявлення сформованих тенденцій і 

закономірностей.   

У якості функціональних, залежних змінних були прийняті: У1 – 

середні споживчі ціни на молоко; У2 – середні споживчі ціни на сметану; У3  

– середні споживчі ціни на сир твердий.  

Серед всього різноманіття ціноутворюючих факторів для дослідження 

виділено показники, перелік яких наведений у табл. 2.27.  

Відбір даних показників ґрунтувався на тому, що ціна, яка служить 

основним інструментом, що впливає на попит і пропозицію, одночасно 

формується під впливом попиту та пропозиції. Таким чином, у складі 

обраних показників виділено дві групи, які певним чином характеризують 

попит населення (Х1, Х2, Х3, Х9, Х11) та пропозицію продовольства (Х4–Х8, 

Х10, Х12-Х14), взаємодія яких і формує ціну на молоко та молочні продукти. 

Взаємозв'язок між досліджуваними факторами і результативними 

показниками характеризують коефіцієнти кореляції, значення яких наведені в 

табл. 2.28. 

На основі проведеного дослідження встановлено наявність високого 

зв’язку між середніми споживчими цінами на молоко (У1), споживанням 

(Х11) та обсягами виробництва молока та молокопродуктів на 1 особу (Х8) в 

Україні (відповідні коефіцієнти кореляції дорівнюють (-0,728) та (-0,752)). 

Цікавим є той факт, що ці показники характеризують як попит, так і 

пропозицію молочних продуктів на продовольчому ринку. При цьому, 

напрямок зв’язку відповідає теоретичним положенням: підвищення 

споживчих цін на молочну продукцію призводить до скорочення обсягів її 

споживання, а зменшення обсягів виробництва – до підвищення цін. 

У 2009 році простежується чітко виражена залежність між середніми 

споживчими цінами на молоко та факторами, що формують попит населення 

на товари (грошовими доходами та заробітною платою), а також витратами 

населення на придбання товарів та послуг, які відбивають реалізований 

попит. У кінцевому результаті рівень платоспроможності населення формує 

попит і регулює пропозицію. Неплатоспроможність населення особливо 

простежується при реалізації молока та молокопродуктів (масло, сир). 
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Таблиця 2.27 – Система показників для розрахунку тісноти зв’язку між 

середніми споживчими цінами на молоко, сметану, сир твердий та 

ціноутворюючими факторами 

Умовне 

позначення 
Показник 

Одиниці 

виміру 

Y1 Середні споживчі ціни на молоко грн. за 1000 г 

Y2 Середні споживчі ціни на сметану грн. за кг 

Y3 Середні споживчі ціни на сир твердий грн. за кг 

X1 Доходи населення млн. грн 

X2 в т.ч. заробітна платня млн. грн 

X3 
Витрати населення на придбання товарів та 

послуг 
млн. грн 

X4 
Виробництво валової продукції сільського 

господарства на 1 особу 

грн. на 1 

особу 

X5 
Продуктивність праці в сільськогосподарських 

підприємствах 

грн. на 1 

зайнятого  

X6 
Продуктивність праці в тваринництві 

сільськогосподарських підприємств 

грн. на 1 

зайнятого  

X7 

Рівень рентабельності сільськогосподарського 

виробництва в сільськогосподарських 

підприємствах 

% 

X8 
Виробництво молока та молочних продуктів на 

1 особу  
кг 

X9 Реалізація молока та молочних продуктів тис. тонн 

Х10 
Середні ціни реалізації молока та молочних 

продуктів 
грн за 1 тонну 

X11 Споживання молока та молочних продуктів 
на одну особу 

за рік; кг 

X12 Експорт молока та молочних продуктів 
млн.дол. 

США 

X13 Імпорт молока та молочних продуктів 
млн.дол. 

США 

X14 Поголів'я корів тис. голів 

  

Результати кореляційного аналізу підтверджують раніше зроблені 

висновки щодо негативного впливу на ціну молока ситуації, що склалась в 

молочному скотарстві. Зокрема, зниження поголів’я великої рогатої худоби 

безперечно призвело до скорочення пропозиції молока та спричинило 

підвищення цін на нього (коефіцієнт кореляції між наведеними показниками 

дорівнює (-0,547). 



 

 

1
1
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Таблиця 2.28 – Результати розрахунків тісноти зв’язку між середніми споживчими цінами на молоко, сметану, сир 

твердий та ціноутворюючими факторами 

  Y1 Y2 Y3 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 Х12 Х13 Х14 

Y1 1                 

Y2 0,474 1,000                

Y3 0,313 0,282 1,000               

X1 0,650 0,294 0,327 1,000              

X2 0,649 0,326 0,353 0,997 1,000             

X3 0,673 0,212 0,307 0,976 0,966 1,000            

X4 -0,443 -0,138 -0,148 -0,547 -0,538 -0,552 1,000           

X5 0,125 0,220 0,076 0,146 0,152 0,138 0,340 1,000          

X6 0,471 0,272 0,201 0,321 0,330 0,329 -0,048 0,758 1,000         

X7 0,489 0,187 0,231 0,045 0,036 0,095 -0,103 0,069 0,499 1,000        

X8 -0,752 -0,504 -0,301 -0,703 -0,711 -0,727 0,704 -0,149 -0,481 -0,266 1,000       

X9 0,261 0,024 0,104 0,161 0,160 0,155 0,358 0,375 0,090 -0,144 0,184 1,000      

X10 0,334 0,038 0,451 0,034 0,043 0,090 0,051 0,161 0,448 0,529 -0,237 0,037 1,000     

X11 -0,728 -0,582 -0,383 -0,632 -0,641 -0,626 0,340 -0,133 -0,357 -0,338 0,771 0,027 -0,275 1,000    

Х12 0,523 0,406 0,392 0,905 0,923 0,828 -0,441 0,036 0,205 -0,061 -0,596 0,108 -0,031 -0,540 1,000   

Х13 0,455 0,137 0,295 0,752 0,770 0,784 -0,536 0,167 0,298 -0,116 -0,688 0,071 0,180 -0,523 0,628 1,000  

Х14 -0,547 -0,645 -0,190 -0,262 -0,299 -0,248 0,317 -0,057 -0,305 -0,161 0,709 0,205 -0,113 0,561 -0,375 -0,225 1,000 
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Помітний зв’язок простежується також між цінами та обсягами експорт 

й імпорту молока та молокопродукції, а також рівнем розвитку аграрного 

сектора (виробництвом валової продукції сільського господарства на 1 особу, 

продуктивністю праці в тваринництві та рівнем рентабельності 

сільськогосподарського виробництва). 

Що стосується другого результативного показника – У2 (середні 

споживчі ціни на сметану), то розглянуті фактори впливають дещо інакше. 

Найбільш суттєвий вплив на підвищення цін на сметану у 2009 році чинить 

скорочення поголів’я великої рогатої худоби (Х14), що безперечно 

спричиняє зменшення виробництва молока та молочних продуктів (Х8) 

(тобто призводить до скорочення сировинних ресурсів молокопереробної 

галузі) і, як наслідок, зменшення споживання молокопродуктів населенням 

(Х11). Між всіма показниками спостерігається обернений зв’язок, що цілком 

природно: підвищення цін на сметану призводить до зменшення її 

споживання, а скорочення пропозиції молокопродуктів – до підвищення цін 

на них. Помірний вплив на ціну сметани чинить показник, що характеризує 

обсяг експорту молока та молочної продукції. При цьому простежується 

прямопропорціний зв’язок: збільшення обсягу експорту спричиняє 

скорочення сировинної бази молокопродуктового комплексу та призводить 

до підвищення цін на молокопродукти. 

Проведений кореляційний аналіз виявив наявність помірної залежності 

між розміром середніх споживчих цін на сир твердий та такими факторними 

ознаками як середні ціни реалізації молока та молокопродуктів, обсяг 

експорту, споживання молока та молокопродуктів на 1 особу та заробітною 

платнею, відповідні коефіцієнти кореляції між цими показниками 

знаходяться в інтервалі 0,35–0,45.  

Підводячи підсумки проведеного дослідження, відзначимо, що 

динаміка споживчих цін на продовольчому ринку сформувалася під 

сукупним впливом факторів, які сприяли підвищенню цін з боку пропозиції, 

а саме: зовнішніх чинників (зростання світових цін на продовольство, нафту 

та нафтопродукти тощо) та внутрішніх (відсутність продовольчої політики 

уряду; зменшення виробництва сільськогосподарської продукції та, 

відповідно, зростання цін виробників; підвищення цін на паливо та 

енергоносії). Дія цих чинників була підсилена підвищенням соціальних 

гарантій, яке, з одного боку, мало вплив на інфляцію попиту, з іншого – 

підсилювало інфляцію пропозиції, оскільки підвищення мінімальної 

заробітної плати зумовило зростання собівартості виробництва і, як наслідок, 

і споживчих цін. 
 

 

 



 

 117 

2.3. Дослідження попиту як ціноутворюючого фактора на ринку 

продовольчих товарів  

 

Залежність ціни та попиту є фундаментальною закономірністю 

функціонування ринку, оскільки по мірі того, як змінюються людські 

потреби і бажання, технологія виробництва, запаси природних багатств та 

інші продуктивні фактори, ринок реєструє зміну цін і кількості реалізованих 

товарів і виробничих послуг [216; 261].  

Важливість дослідження попиту на продовольчі товари обумовлюється 

його значенням як головної рушійної сили та інструменту ринкового 

регулювання цін. 

Попит є фундаментальною категорією товарного ринку, яка 

характеризує представлену на ньому потребу в товарах і послугах. Категорія 

«попит» знаходиться в діалектичній взаємодії з категорією «пропозиція»: 

пропозиція формує попит через асортимент вироблених товарів і 

запропоновані послуги та їх ціни, а попит визначає обсяг та структуру 

пропозиції – найважливіший індикатор стану розвитку виробництва [279]. 

В мовах ринку попит існує в грошовій формі (платоспроможний попит) 

і є формою виявлення потреб, забезпечених грошима, які їх власники можуть 

і мають намір заплатити за необхідні їм товари та послуги [279].   

Виходячи з визначених раніше особливостей ринку продовольчих 

товарів, попит населення на продовольчі товари можна охарактеризувати як 

індивідуальний споживчий попит, а саме відображення потреб індивідів у 

продовольчих товарах. Як економічна категорія він уособлює: 

платоспроможну потребу, яку споживачі мають намір задовольнити на ринку 

продовольчих товарів за певного рівня цін протягом певного періоду часу. 

Як об’єкт аналізу та прогнозування ринку продовольчих товарів попит 

характеризує можливі обсяги продажу продовольчих товарів у певних 

умовах зовнішнього середовища, тобто він є дуже рухомими і піддається 

впливу багатьох чинників. 

Основним чинником формування попиту, його структури та обсягу, 

характеру споживання та інших ознак виступає населення, яке 

характеризується рядом процесів: демографічним, урбанізаційним, 

агломераційним, етнокультурним, релігійним тощо, які суттєво впливають на 

якість та стиль життя. Сукупна дія вказаних чинників формує рівень та умови 

життя населення, значно впливає на формування потреби та забезпечує 

механізм формування платоспроможного попиту населення на продовольчі 

товари, визначає його структуру та характер споживання. 

Так, більш поширеними та загальними факторами, що впливають на 

попит на ринку продовольчих товарів, є: чисельність населення, його 

статтєво-віковий склад, територіальні та національні особливості в 
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споживанні продовольчих товарів, розміри грошових доходів населення, 

обсяг та асортимент реалізації продукції на ринку, рівень споживання, рівень 

цін на харчові продукти на продовольчому ринку тощо. 

Фонд споживання продовольчих товарів, тобто попит, в значному 

ступені залежить від демографічних факторів та визначається з урахуванням 

чисельності постійного населення. 

У цілому, демографічний стан в Україні сьогодні оцінюється як 

кризовий. У країні відбувається значне скорочення тривалості життя 

населення, особливо чоловічої статі. Середньостатистичний чоловік не 

доживає до пенсійного віку. За інформацією Державного комітету 

статистики, за останні п’ять років чисельність населення України має стійку 

тенденцію до зниження, а саме зменшення відбулось на 0,9 млн. осіб, або на 

2% (табл. 2.29).  

 

Таблиця 2.29 – Основні демографічні показники України за 2005-

2009 рр. [282] 

Показник 2005 2006 2007 2008 2009  

Кількість постійного населення (на 

кінець року), млн. осіб 

46,7 46,5 46,2 46,1 45,8 

Індекс постійного населення, % 99,3 99,4 99,4 99,5 99,6 

у тому числі міське населення, млн. 

осіб 

31,9 31,8 31,7 31,6 31,3 

Відсотків міського населення до всього 

населення, % 

67,9 68,1 68,3 68,4 68,3 

Відсотків сільського населення до 

всього населення, % 

32,1 31,9 31,7 31,5 31,7 

Кількість пенсіонерів, тис. осіб 14050 13937 13819 13750 13726 

Кількість пенсіонерів на 1000 

населення 

301 300 299 299 299 

 

Помітним є також постійне зростання рівня загальної смертності 

населення, яка суттєво перевищує народжуваність (рис. 2.17). За 

статистичними даними, у 2009 році загальний коефіцієнт народжуваності 

становив 11,1, а смертності – 15,3 на 1000 осіб наявного населення. Наразі 

природний приріст населення продовжує залишатися від'ємним, у 2009 році 

він становив 4,2 особи на 1000 осіб. Зменшення кількості постійного 

населення відповідним чином впливає на зменшення попиту, у першу чергу, 

на продовольчі товари.  

Катастрофічне скорочення тривалості життя населення і високий рівень 

смертності викликає зниження індексу здоров'я нації та зумовлює гостру 

необхідність підняття питань про харчування населення України на 
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державному рівні та орієнтацію виробників продовольчих товарів на 

задоволення "здорового" попиту населення. 
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Рисунок 2.17 – Динаміка коефіцієнтів смертності та народжуваності за 

2005-2009 р.р. 

 

При дослідженні механізму формування попиту на продовольчі товари 

виникає необхідність орієнтації на статистичні дані щодо чисельності 

населення за певними ознаками, оскільки сегментація продовольчого ринку 

здійснюється також за віком; місцем проживання (слід розділяти сільське та 

міське населення, оскільки міста мають більш розвинуту мережу закладів 

роздрібної та оптової торгівлі, через які відбувається реалізація 

продовольчих товарів); рівнем економічної активності населення. 

В Україні у 2008-2009 рр. частка населення у молодшому за 

працездатний вік залишається практично незмінною, натомість зростає 

частка населення старшого за працездатний вік (табл. 2.30). Такі зміни в 

структурі населення за віком безпосередньо впливають та відображаються на 

структурі попиту на продовольчі товари (люди похилого віку, як правило 

споживають більше молока та молочних продуктів, картоплі, хліба та 

хлібобулочних виробів). 

 

Таблиця 2.30 – Розподіл населення України за віковими групами  

Кількість 

населення, 

тис. осіб 

У тому числі Відсотків до всього населення у віці 

молодшому за 

працездатний 

працездатному старшому за 

працездатний 

молодшому за 

працездатний 

працездатному старшому  за 

працездатний 

2008 рік 

45963,3 7005,0 27846,9 11111,4 15,2 60,6 24,2 

2009 рік 

45782,6 6982,6 27601,5 11198,5 15,2 60,3 24,5 
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Під час виявлення особливостей формування попиту на продовольчі 

товари принциповим є також розподіл наявного населення за географічною 

ознакою, тобто на міське та сільське. Співвідношення сільського та міського 

населення в Україні, не зважаючи на деякі коливання, є досить постійним, 

але в 2009 р. у порівнянні з 2005 р. частка міського населення зросла на 0,5% 

(табл. 2.29), а сільського – відповідно знизилась, що створює умови для 

зростання попиту на продовольчі товари.  

За даними Держкомстату, в Україні стабільно знижується кількість 

осіб, що навчаються в професійно-технічних навчальних закладах і вищих 

навчальних закладах I–II рівнів акредитації. Одночасно більшими темпами 

зростає кількість осіб в вищих навчальних закладах III–IV рівнів акредитації. 

У цілому це свідчить про потенційне покращення освітнього рівня населення 

у майбутньому, що за певних умов призведе до зростання попиту на більш 

корисні та якісні продовольчі товари. 

На обсяг платоспроможного попиту в значному ступені впливає 

інтенсивність трудової діяльності споживачів (обсяги споживання 

продовольчих товарів в сегменті працюючого населення вище, ніж у сегменті 

безробітного населення). 

За даними вибіркових обстежень населення (домогосподарств) з питань 

економічної активності середньомісячна кількість економічно активного 

населення віком 15–70 років у 2009р. порівняно з 2008р., зменшилась на 1,1% 

і становила 22,2 млн. осіб, з яких 20,2 млн. осіб або 91,2% були зайняті 

економічною діяльністю, а решта 2,0 млн. осіб – відповідно до методології 

Міжнародної організації праці (МОП) класифікувалися як безробітні.  

Рівень економічної активності населення віком 15–70 років у цілому по 

Україні не змінився та становив 63,3%, що зумовлено скороченням кількості 

населення зазначеного віку. Серед населення працездатного віку цей 

показник знизився з 72,3% до 71,6% через скорочення рівня економічної 

активності жителів міських поселень.  

Попит населення є достатньо складним та на механізм його 

формування впливають, в першу чергу, соціально-економічні чинники, такі як 

рівень доходів та купівельна спроможність населення, обсяги заощаджень,  

рівень споживання, рівень роздрібних цін та ін. 

Номінальні доходи населення у 2009 році порівняно з попереднім 

періодом зросли на 6,2%, наявні доходи, які можуть бути використані 

населенням на придбання товарів, – на 6,5% (табл. 2.31). Середньомісячні 

загальні доходи однієї особи перевищили рівень встановленого у IV кварталі 

2009р. прожиткового мінімуму (701 грн.) в 1,6 рази. Підвищення доходів 

населення було забезпечено за рахунок зростання рівня основних видів 

державних соціальних гарантій: підвищення мінімальної заробітної плати та 

мінімального розміру пенсій. Пропорційно підвищенню мінімальної 
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заробітної плати здійснювалось підвищення посадових окладів працівників 

бюджетної сфери. 

 

Таблиця 2.31 – Динаміка доходів, витрат та заробітної плати у 2005-

2009 рр. 

Показник 2005 2006 2007 2008 2009 

Доходи населення, млн. грн. 381404 472061 623289 845641 897669 

Індекс доходів населення, % 139,1 123,8 132,0 135,7 106,2 

Реальний наявний доход, % до 

попереднього року 

123,9 111,8 114,8 107,6 91,5 

Середньомісячна номінальна 

заробітна плата, грн. 

806 1041 1351 1806 1906 

Індекс номінальної заробітної 

плати, % 

136,7 129,2 129,7 133,7 105,5 

Індекс реальної заробітної плати, 

% 

120,3 118,3 112,5 106,3 90,8 

Довідково: 

індекс споживчих цін, % 

 

110,3 

 

111,6 

 

116,6 

 

122,3 

 

112,3 

 

Аналіз розподілу населення за рівнем середньодушових загальних 

доходів у місяць (табл. 2.32) показав, що в 2009 році порівняно з попереднім 

роком зросла частка населення, яка отримує середньомісячний загальний 

дохід від 840 до 1920 грн. і більше, на 5,2% (з 58,5% до 63,7%). Цей факт 

можливо розглядати як сприятливий для зростання попиту населення на 

продукти харчування. 

 

Таблиця 2.32 – Розподіл населення за рівнем середньодушових 

загальних доходів  

 

Розподіл населення (%) за рівнем середньодушових 

загальних доходів  у місяць, грн. 

2008 р. 2009 р. 

до 300,0 0,9 0,5 

300,1–480,0 6,1 4,3 

480,1–660,0 15,0 12,5 

660,1–840,0 19,5 19,0 

840,1–1020,0 18,2 18,3 

1020,1–1200,0 12,7 13,9 

1200,1–1380,0 9,3 9,7 

1380,1–1560,0 5,9 6,7 

1560,1–1740,0 3,7 5,1 

1740,1–1920,0 2,6 2,9 

понад 1920,0 6,1 7,1 
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У структурі грошових доходів населення України найбільшу питому 

вагу займає заробітна плата, частка якої у загальній структурі доходів 

становила у 2009 році 41,9% (рис. 2.18). Водночас у структурі доходів наявна 

висока частка соціальних допомог та інших державних поточних трансферів 

– 39,6% усіх доходів ( у 2008 р. – 37,7%). 

заробітна плата; 

41,90%

соціальні допомоги 

та інші одержані 

поточні трансфери; 

39,60%

доходи від 

власності; 3,90% прибуток та 

змішаний доход; 

14,60%

 

Рисунок 2.18 – Структура доходів населення України за 2009 рік, % до 

підсумку 

 

Заробітна плата, як основна складова доходів населення, мала 

тенденцію до зростання. Так, середньомісячна заробітна плата в 2009 році 

склала 1906 грн.,  що на 83,1 % більш, ніж в 2006 році та на 5,5 % більш, ніж 

в 2008 році. На перший погляд, ця позитивна тенденція створює умови 

зростання попиту населення на продовольчому ринку. Разом із тим, індекс 

реальної заробітної плати у 2009 році складає 90,8%, а порівняння його з 

індексом споживчих цін свідчить про відставання індексу реальної заробітної 

плати від індексу споживчих цін, що спостерігається в період з 2000 року 

другий рік поспіль (рис. 2.19).  

Проблемним питанням була заборгованість із виплат заробітної плати. 

За даними Держкомстату, станом на 1 січня 2010 року вона становила 

1473,3 млн. грн., порівняно з початком 2009 року вона підвищилась на 23,9%. 

Співвідношення загальної заборгованості із виплати заробітної плати до 

фонду оплати праці на кінець грудня 2009 року було 6,2%. 

Із загальної суми заборгованості 30,8% припадає на підприємства, 

щодо яких здійснюється процедура відновлення платоспроможності 

боржника та визнання його банкрутом, та 4,3% – на економічно неактивні 

підприємства. Борги працівникам економічно активних підприємств на 1 

січня 2010 року становили 956 млн. грн. Протягом 2009 року заборгованість 

зросла на 25,7%. 
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Рисунок 2.19 – Індекси реальної заробітної плати та споживчих цін, % 

до попереднього року 

 

Узагальнюючим показником, який характеризує процеси формування 

попиту на продовольчі товари, є купівельна спроможність населення або 

його реальні доходи (табл. 2.33). Не дивлячись на загальну тенденцію 

зростання наявних доходів населення, у 2009 році зростання інфляції 

«поглинуло» підвищення купівельної спроможності населення та призвело 

до скорочення реальних наявних доходів на 8,5% порівняно з попереднім 

періодом. 

 

Таблиця 2.33 – Купівельна спроможність населення України за 2006-

2009 рр. 

 

Показник 2006 2007 2008 2009 

Середньомісячний наявний доход у 

розрахунку на одну особу, грн. 

647,6 843,8 1164,4 1217,2 

Середньомісячний наявний доход у 

розрахунку на одну особу, % до попереднього 

року 

122,7 130,3 138,0 106,5 

Реальний наявний доход, у % до попереднього 

року 

111,8 114,8 109,6 91,5 

 

Зростання загальних доходів населення відповідно вплинуло на 

збільшення сукупних витрат громадян, в тому ж числі й на продовольчі 

товари (табл. 2.34).  

Середньомісячні сукупні витрати одного домогосподарства у 2009 р. 

склали 2754 грн., що на 6% більше, ніж у 2008 р. Міське домогосподарство 

витрачало в середньому за місяць 2913 грн., сільське – 2396 грн. У 
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середньому на одного члена домогосподарства сукупні витрати становили 

1059 грн. на місяць, у міських домогосподарствах – 1147 грн., у сільських – 

875 грн.  

 

Таблиця 2.34 – Сукупні витрати в середньому за місяць у розрахунку на 

одне домогосподарство 

 

Витрати 2005 2006 2007 2008 2009 

1. Усього сукупних витрат, грн.  1229,4 1442,8 1722,0 2590,4 2754,1 

2. Споживчі сукупні витрати, %  91,1 90,5 90,0 86,2 87,8 

2.1. Продовольчі товари, 

(включаючи харчування поза 

домом, алкогольні напої та 

тютюнові вироби), %  

59,5 55,8 54,0 51,1 53,2 

2.2. Непродовольчі товари та 

послуги, % 

31,6 34,7 36,0 35,1 34,6 

2.2.1. Оплата житла, комунальних 

продуктів та послуг, % 

6,4 7,1 8,5 6,6 7,7 

2.2.1.1. Сума пільг та субсидій, % 0,6 0,6 0,7 0,4 0,6 

3. Неспоживчі сукупні витрати, % 8,9 9,5 10,0 13,8 12,2 

 

Серед усіх сукупних витрат 87,8% становили споживчі витрати 

домогосподарств (у 2008 р. – 86,2%). 

Скорочення у 2009 р. порівняно з 2008р. реальних наявних доходів 

населення вплинуло на зміни в структурі сукупних витрат. Найбільш 

вагомою статтею сукупних витрат домогосподарств продовжували 

залишатися витрати на харчування (рис. 2.20). Порівняно з 2008 р. частка 

витрат на продукти харчування та безалкогольні напої збільшилася на 1,1% і 

становила 50%. 

В економічній науці домінуючою є точка зору, згідно якої, якщо на 

придбання продовольчих товарів витрачається більше 50% доходу, то це є 

свідченням низького рівня життя населення та, крім того, ще й є одним із 

показників бідності.  

За розрахунками, здійсненими Інститутом демографії та соціальних 

досліджень Національної академії наук на основі матеріалів Держкомстату, 

рівень бідності у 2009 р. порівняно з 2008 р. знизився на 0,6% і становив 

26%. Межа бідності досягла рівня 835 грн. у середньому на одну особу на 

місяць і збільшилася порівняно з попереднім роком на 7%. У стані бідності 

перебувало близько 11,7 млн. осіб (4,0 млн. домогосподарств), що відповідно 

на 3% менше, ніж у попередньому році. 
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Рисунок 2.20 – Структура сукупних витрат домогосподарств, % 

 

Характерною рисою залежності попиту від рівня доходів є те, що 

останній дозволяє придбати лише обмежений набір продуктів харчування. 

Внаслідок цього споживач змушений робити вибір серед великого 

асортименту запропонованих товарів з метою задоволення власних потреб. 

Зазвичай, споживачів цікавить не товар в цілому, а товар за доступною 

ціною. Чим вища ціна товару, тим менше його купують, та чим нижче його 

ринкова ціна, тим більше буде куплено одиниць товару при інших рівних 

умовах.  

За 2009 рік на продовольчому ринку ціни на продукти харчування та 

безалкогольні напої підвищились на 10,9%. У результаті падіння реальних 

доходів населення відбулося переміщення активізації попиту на товари 

«низького» та «середнього» цінового сегментів.  

Найбільшою популярністю користуються недорогі продовольчі товари 

вітчизняного виробництва. Попит на продовольчу продукцію імпортного 

виробництва продовжує скорочуватись під впливом багатьох факторів. 

Зокрема, підвищення цін у цьому сегменті відбулося більш, ніж у три рази.  

В Україні в 2009 році відбулися деякі зміни у структурі домашнього 

харчування: скоротилося споживання риби та рибопродуктів – на 14%, 

молока та молочних продуктів – на 12%, цукру, м'яса та м'ясопродуктів – на 

6% кожного, картоплі – на 5%, хліба та хлібопродуктів, а також фруктів, ягід, 

горіхів, винограду – на 3% кожного (табл. 2.35). В першу чергу, це пов’язано 

з ростом цін на дані продукти харчування та зниженням реальних доходів 

населення. В той час збільшилося споживання олії, фруктів та овочів, майже 

не змінюється споживання таких продуктів як яйця та хлібобулочні вироби. 
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Таблиця 2.35 – Споживання продуктів харчування в домогосподарствах 

(в середньому за місяць на одну особу, кг) [282, 298] 

 

Показник 2005р. 2006р. 2007р. 2008р. 2009р. 

М’ясо і м’ясопродукти (у 

перерахунку на м’ясо)  

4,4 4,7 5,1 5,1 4,8 

Молоко і молочні продукти (у 

перерахунку на молоко)  

21,7 22,3 22,1 22,6 19,8 

Яйця, шт.  21 19 20 20 20 

Риба і рибопродукти   1,8 1,9 1,9 2,1 1,8 

Цукор  3,6 3,2 3,2 3,4 3,2 

Олія та інші рослинні жири 1,9 1,7 1,7 1,8 1,9 

Картопля  9,6 8,7 8,3 8,4 8,0 

Овочі та баштанні продовольчі 

культури   

9,1 9,4 8,7 9,3 10,1 

Фрукти, ягоди, горіхи, виноград 3,1 3,0 3,6 3,7 3,6 

Хліб і хлібні продукти 10,3 9,8 9,6 9,6 9,3 

 

Калорійність добового раціону харчування однієї особи склала 

3400 ккал, вміст білків у спожитих продуктах харчування становив 93 г, 

жирів – 152 г, вуглеводів – 420 г. Порівняно з 2008р. калорійність 

домашнього харчування зменшилася на 4%. Вміст білків у спожитих 

продуктах харчування зменшився на 2%, жирів – на 6%, вуглеводів – на 3%. 

За результатами опитування, проведеного в жовтні 2009 р., за оцінками 

респондентів щодо наявності у них позбавлень у сфері харчування 11% 

домогосподарств (у 2007 р. – 9%) повідомили, що не мали вдосталь коштів 

для щоденного споживання недорогих продуктів харчування. Кожне десяте 

домогосподарство з дітьми потерпало від фінансової неспроможності не 

відмовляти собі в найнеобхідніших недорогих продуктах харчування (8%). 

Особливістю формування попиту на продовольчі товари є залежність 

його обсягу та структури від розмірів домогосподарства та стадії його 

життєвого циклу. 

При збільшенні числа дітей у домогосподарстві частка сукупних витрат 

на харчування, має тенденцію до зростання при одночасному зменшенні 

вартості та калорійності добового раціону. У домогосподарствах з дітьми 

однією особою було спожито більше, ніж у 2008 р., овочів і баштанних – на 

9%. Одночасно у цій групі домогосподарств зменшилося споживання риби та 

рибопродуктів – на 12%, молока і молокопродуктів – на 10%, яєць – на 5%, 

картоплі та цукру – на 4% кожного, фруктів, ягід, горіхів, винограду – на 3%, 

м'яса і м'ясопродуктів – на 2%, хліба і хлібопродуктів – на 1,3%. Залишилося 

на рівні попереднього року споживання олії та інших жирів. Кількість 

спожитих основних продуктів харчування однією особою в 
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домогосподарствах із дітьми була в 1,5-1,2 рази меншою, ніж у 

домогосподарствах без дітей. 

Підсумки опитування домогосподарств щодо самооцінки рівня своїх 

доходів, проведеного у січні 2010 р., засвідчили негативні зрушення в 

оцінках домогосподарствами своїх можливостей щодо покращання раціону 

харчування дітей. Порівняно з 2008 р. у 1,6-2 рази зросли частки 

домогосподарств із дітьми, які через нестачу коштів мали певні проблеми з 

харчуванням дітей: не могли давати дітям фрукти чи соки (3%), ласощі хоча 

б раз на тиждень (2%), їжу або гроші на харчування в школі (1%). Серед 

багатодітних домогосподарств 6% не мали змоги давати дітям їжу або гроші 

на харчування в школі (у 2008 р. – 4%), 8% повідомили про неможливість 

давати дітям ласощі хоча б раз на тиждень, 9% домогосподарств – фрукти чи 

соки (по 5% відповідно). 

Таким чином, виявлені тенденції показують, що достатньо велика 

частина населення знаходиться за межею бідності, тому залишається 

актуальною проблема регулювання попиту на продукти харчування через 

утримання росту цін на ці товари [69]. 

Індикатором задоволення попиту населення на продовольчі товари є, 

перш за все, обсяг, структура та динаміка їх продажу – роздрібного 

товарообороту. 

Вплив кризових явищ в економіці відобразився на обсязі роздрібного 

товарообороту країни. Так, його величина в фактичних цінах вперше за 

останні десять років була меншою за попередній рік – 230,9 млрд. грн. в 

2009 р. проти 246,9 млрд. грн. в 2008 р. (табл. 2.36). Індекс роздрібного 

товарообороту в порівняних цінах в 2009 році склав 79,1%.  

 

Таблиця 2.36 – Динаміка роздрібного товарообороту підприємств у 

2005-2009 рр. 

 

Показник 2005 2006 2007 2008 2009 

Роздрібний товарооборот підприємств (у 

фактичних цінах), млрд. грн. 

94,3 130,0 178,2 246,9 230,9 

Роздрібний товарооборот по продовольчих 

товарах, млрд. грн.  

39,2 49,7 63,0 85,0 92,4 

Частка реалізації продовольчих товарів в 

роздрібному товарообороті, % 

42, 38,4 35,0 34,0 40,0 

 

У 2009 році збільшується частка реалізації продовольчих товарів в 

роздрібному товарообороті: з 34,0% в 2008 році до 40,0%, що є економічним 

індикатором, який сигналізує про погіршення стану добробуту населення 

України.  
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Не дивлячись на зростання роздрібного продажу продовольчих товарів 

у фактичних цінах на 8,7% у 2009 році порівняно з 2008 роком, на кінець 

досліджуваного періоду індекс роздрібного товарообороту в порівняних 

цінах склав 90,7% (рис. 2.21). 
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Рисунок 2.21 – Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту та 

товарообороту по продовольчих товарах, % 

 

Зменшення індексу фізичного обсягу роздрібного товарообороту в 

цілому та по продовольчих товарах зокрема, відбулося за рахунок суттєвого 

зниження темпів продажу майже всіх важливих для харчування людини 

продуктів, наприклад, м’яса та птиці – на 4,4%, риби та морепродуктів – на 

23%, молока та молокопродуктів – на 9%, яєць – на 4,2% (табл. 2.37). За 

досліджуваний період надзвичайно високими були темпи зростання 

фізичного обсягу продажу овочів (180,9%), борошна (131,7%), картоплі 

(119,1%). Це свідчить про переорієнтацію попиту населення на дешевші та 

малокалорійні продукти харчування. 

Слід зазначити, що зміни обсягів реалізації продовольчих товарів 

відбулися під впливом багатьох макроекономічних факторів та тенденцій, 

але головними з них є падіння реальних доходів населення та зростання цін 

на ринку. 

Оскільки попит та пропозиція – це парні, взаємопов'язані категорії, то є 

необхідність звернути увагу на те, що пропозиція продовольчих товарів на 

ринку знаходиться в прямій залежності від розвитку факторів науково-

технічного прогресу, які призводять до появи товарів-аналогів, виникнення 

нових товарів і послуг. Проте, конкурентоспроможна продукція сьогодні – це 

не тільки вироби, які користуються попитом у великої кількості споживачів 
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та мають не менш високий рівень якості, ніж відомі аналоги, але й продукція, 

що відрізняється від останніх елементами інновацій у вигляді об'єктів 

інтелектуальної власності: "ноу-хау", патентів та ін.  

 

Таблиця 2.37 – Індекси фізичного обсягу товарної структури 

роздрібного товарообороту в Україні 

(у відсотках до попереднього року) 

Товарна група 2005  2006  2007  2008  2009  

Усього 123,4 126,4 129,5 117,3 79,1 

Продовольчі товари - усього 117,5 118,2 116,7 108,4 90,7 

М'ясо та птиця свіжі та заморожені 136,6 129,8 120,2 100,9 96,6 

Риба і морепродукти харчові 119,9 113,6 128,6 121,0 77,0 

Молоко та продукти молочні 115,1 118,2 112,2 102,2 91,0 

Олії рослинні 124,4 124,6 114,0 115,0 108,7 

Яйця і яйцепродукти 107,0 128,5 110,1 121,6 95,8 

Цукор 104,3 99,3 136,0 109,1 100,3 

Борошно 106,2 99,2 101,9 109,4 131,7 

Картопля 126,3 84,9 149,3 111,0 119,1 

Овочі 118,6 120,9 133,5 113,3 180,9 

Плоди, ягоди, виноград, горіхи, кавуни та 

дині 

131,4 125,4 116,2 105,3 100,4 

Напої безалкогольні 131,8 148,9 139,4 108,8 85,0 

Горілка і вироби лікеро-горілчані 113,7 109,2 108,3 115,6 92,9 

Вироби тютюнові 119,0 113,9 117,3 98,2 79,1 

Інші продовольчі товари 120,6 130,2 118,0 119,3 86,5 

 

Головними цілями інноваційної діяльності можна вважати розширення 

асортименту продукції, покращення її якості, організацію розвиненого 

таропакувального господарства, а головне – забезпечення належного рівня 

конкурентоспроможності вітчизняної продукції. Крім того, інноваційна 

діяльність позитивно впливає на систему основних ціноутворюючих 

факторів. Пропонуючи товари як принципово нові, так і такі, що містять 

певну частку новизни, підприємства формують попит на товари, які ще 

зовсім невідомі споживачеві, але мають більш високі споживчі якості, більш 

високу споживчу корисність. При цьому, попит, який визначає максимальну 

ціну на нову продукцію, формується на більш високому рівні. Інноваційну 

діяльність підприємства слід також розглядати як фактор зниження затрат на 

виробництво продукції. Інновації в області ресурсозбереження, підвищення 

безвідходності виробництва, зменшення трудомісткості дозволяють також 

знизити рівень витрат виробництва. Це, в свою чергу, дає можливість 

підприємству застосовувати стратегії ціноутворення, засновані на більш 

низьких цінах, ніж у конкурентів, що може розглядатися як вид цінової 
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конкуренції, або при тому ж рівні ціни забезпечити більш високу 

прибутковість продажів, позитивно впливаючи на попит [71]. 

Інноваційна діяльність, незалежно від наявності великої кількості 

переваг, в той же час передбачає й велику частку ризику. Безпосередньо це 

обумовлено специфікою інновацій як товару. Попит в умовах ринку на всі 

товари, особливо на ті, що вперше виводяться на ринок, має ймовірний 

характер.  

За сучасних умов неабияких вплив на формування попиту чинять 

фактори політичного характеру – соціальні збурення і конфлікти та ін. 

Політичні фактори з одного боку провокують формування населенням 

запасів продовольчих товарів тривалого строку зберігання (крупи, борошно, 

макаронні вироби, цукор, сіль, консервовані м’ясні, рибні або фруктово-

овочеві продукти тощо), за рахунок чого у поточному періоді часу попит 

зростає, а в довгостроковому – зменшується внаслідок того, що населення 

споживає накопичені вдома залишки. З іншого боку, нестабільність 

політичної системи в Україні формує нестабільність і, відповідно негативний 

розвиток економічного, демографічного, соціального, інвестиційного та 

загалом уповільнення ділової активності в бізнес середовищі, що призводить 

до зменшення попиту через погіршення економічного стану населення і 

відповідно скорочення його платоспроможності. 

Підводячи підсумки проведеного дослідження відзначимо, що вплив 

зазначених груп факторів на формування попиту на ринку продовольчих 

товарів неоднозначний.  

З метою виявлення та кількісної оцінки факторів, які впливають на 

розмір попиту (детермінанти попиту), Балабанова Л.В. [17] пропонує 

виділяти: ціну основного товару, очікування споживачів, ціну замінюючого 

товару, кількість покупців, доходи покупців, співвідношення індексації 

вкладів і індексу цін, очікування покупцями зміни прибутків. Виходячи з 

цього можна зробити висновок про те, що під час проведення аналізу попиту 

на ринку необхідно оцінювати не тільки залежність попиту від зміни цін, але 

й зміну загальних умов, за яких ця залежність формується.  

Характер впливу детермінант попиту наведено в табл. 2.38.  

На сучасному етапі найбільш суттєвими факторами впливу на попит та 

його розмір є доходи населення, їх диференціація, ціни на продовольчі 

товари, інфляційні очікування споживачів, ціни на інші товари та послуги 

тощо. 

Найголовніша властивість попиту полягає у зворотній залежності між 

ним та ціною (при незмінності інших чинників), що викликано дією закону 

попиту: за інших рівних умов зростання ціни спричиняє скорочення попиту 

на товари.  
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Таблиця 2.38 – Тенденції зміни попиту під впливом детермінант попиту 

Детермінанти попиту Тенденції: підвищення ↑; 

зниження ↓ 

Очікування зниження цін ↓ 

Очікування підвищення цін ↑ 

Підвищення ціни товару-замінника ↑ 

Зниження ціни товару-замінника ↓ 

Підвищення кількості споживачів на ринку ↑ 

Зменшення кількості споживачів на ринку ↓ 

Підвищення ціни доповнюючого товару ↓ 

Зниження ціни доповнюючого товару ↑ 

Сприятливі переваги щодо даного товару ↑ 

Несприятливі переваги щодо даного товару ↓ 

Індексація вкладів вище індексації цін ↓ 

Індексація вкладів нижче індексації цін ↑ 

Очікування підвищення доходів ↑ 

Зростання доходів у споживачів: 

- продовольчі товари первинної необхідності 

- інші продовольчі товари 

 

↓ 

↑ 

Зниження доходів у споживачів: 

- продовольчі товари первинної необхідності 

- інші продовольчі товари 

 

↑ 

↓ 

Зміна попиту на інші продовольчі товари у 

зв’язку з підвищенням ціни на продовольчі 

товари першої необхідності 

 

 

↓ 

Зміна попиту на інші продовольчі товари у 

зв’язку зі зниженням ціни на продовольчі товари 

першої необхідності 

 

 

↑ 

Зміна структури місць проживання населення: 

- зростає питома вага сільського населення; 

- знижується питома вага сільського населення 

 

↓ 

↑ 

Створення запасів продуктів населенням: 

- в сезон максимального виробництва; 

- між сезонами максимального виробництва 

 

↑ 

↓ 

 

Закон попиту ґрунтується на [261; 279; 313]: 

– принципі спадної граничної корисності, згідно з яким наступні 

одиниці конкретного товару приносять все менше задоволення, а отже їх 

придбання можливе лише за умови зниження ціни; 

– ефекті доходу, коли за інших рівних умов і постійному доході 

споживач за більш низькою ціною може придбати більше товару і, навпаки. З 

ефектом доходу пов'язаний ефект заміщення, коли високі ціни на товар 

спонукають споживача заміняти його аналогічним більш дешевим товаром; 
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– психології споживачів, відповідно до якої більші обсяги 

конкурентного товару купуються за більш низькою ціною. 

У контексті нашого дослідження, в процесі з’ясування механізму 

впливу попиту та процес ціноутворення на продукти харчування, необхідно 

відзначити, що при формуванні цін важливий не стільки попит, як його зміна 

у зв’язку зі зміною ціни, тому що зміна попиту є реакцією ринку на нову 

ціну.  

Зміна залежності попиту на товар під впливом окремих чинників 

описується показниками еластичності. Під еластичністю розуміють темп 

приросту залежної змінної до темпів приросту незалежної змінної. 

Еластичність – це міра реагування однієї змінної на зміну іншої або число, 

що показує процентну зміну однієї змінної через відсоткову зміну іншої 

змінної. Економічний зміст коефіцієнта еластичності полягає в тому, що він 

показує, наскільки відсотків зміниться залежна змінна при зміні незалежної 

змінної на один відсоток [305].   

Дані про еластичність попиту на продукти харчування необхідні під 

час прийняття рішень про встановлення ціни, перегляді ціни товару, що дає 

змогу здійснювати обґрунтовану політику ціноутворення на ринку 

продовольчих товарів . 

На відміну від інших товарів потреба в продуктах харчування 

обмежується певними фізіологічними нормами. Попит на них зростає до 

певної межі незалежно від рівня цін та доходів населення. У той же час 

вважається, що для підтримання життєдіяльності люди змушені закуповувати 

необхідний мінімум продовольства навіть при вкрай несприятливому для 

споживачів рівні цін та зниженню доходів. Тому через виняткове значення 

для людини продовольчих товарів еластичність попиту на більшість із них 

(як за ціною, так і за доходом) в цілому є низькою. В той же час – у межах 

конкретної товарної групи продовольчі товари можуть мати досить високу 

еластичність, що зумовлено такою специфікою продуктів харчування, як їх 

взаємозамінність. 

Характер еластичності попиту впливає на поведінку покупців 

(табл. 2.39). Якщо попит повністю еластичний, то при зменшенні ціни 

покупці підвищують обсяг попиту на необмежену величину, а при 

підвищенні ціни – відмовляються від товару. Якщо попит еластичний, то 

попит змінюється швидшими темпами, ніж ціна. Якщо еластичність 

одинична, то обсяг попиту змінюється пропорційно зміні ціни, але в 

протилежний бік. Якщо попит нееластичний, то при підвищенні ціни обсяг 

попиту зменшується повільнішими темпами, ніж збільшується ціна, а при 

зменшенні ціни попит збільшується швидшими темпами, ніж падає ціна. 

Якщо попит абсолютно нееластичний, то будь-яка зміна ціни не впливає на 

обсяг попиту.  
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Таблиця 2.39 – Варіанти реакції споживачів на зміну ціни на 

продовольчі товари 

Розмір 

коефіцієнту 

цінової 

еластичності 

Характер 

попиту 

Реакція споживачів 

на зниження ціни 

Реакція споживачів 

на зростання ціни 

0<Ец<1 Відносно 

нееластичний 

попит 

Темп росту попиту 

менше темпу 

зниження ціни 

Темп зниження 

попиту менше 

темпу росту ціни 

Ец≈1 Одинична 

еластичність 

Темп росту попиту 

наближається до 

темпу зниження 

ціни 

Темп зниження 

попиту 

наближається до 

темпу росту ціни 

1<Ец<∞ Відносно 

еластичні 

товари 

Темп росту попиту 

вище темпу 

зниження ціни 

Темп зниження 

попиту вище темпу 

росту ціни 

 

Слід зазначити, що попит на продукти харчування може змінюватися і 

при стабільній ціні. Зміна попиту при стабільній ціні відбувається, по-перше, 

за рахунок появи товарів-замінників або взаємозамінних товарів, що змінює 

структуру споживання. Цей чинник є досить розповсюдженим щодо 

продовольчих товарів, де смачні новинки виробництва можуть з’являтися 

щодня. По-друге, зміна в доходах покупців об’єктивно змінює рівень 

платоспроможного попиту: криза в економіці зменшує купівельну 

спроможність, поліпшення економічної кон’юнктури незмінно підвищує 

рівень як виробничого, так і особистого споживання. Що стосується зміни 

доходів, то вплив цього чинника відбивається на продуктах харчування, які 

не входять до обов’язкових у споживанні (шоколад, коньяк, червона ікра та 

інші). По-третє, зміна цін на взаємодоповнюючі товари спричиняє зміну 

попиту на основний товар (або навпаки). Цей чинник в меншому ступені 

впливає на попит на продовольчі товари, оскільки взаємодоповнюючих 

продуктів харчування не так багато. По-четверте, зміна смаків покупців під 

впливом моди і реклами змінює структуру попиту. Вплив цього чинника 

може проявлятися в більшій мірі для продуктів, які не є соціально важливими 

(слабоалкогольні напої, шоколадні батончики, безалкогольні напої) [305]. 

На цінову еластичність попиту на продукти харчування впливають 

такі чинники [305; 210]. Перший чинник – частка витрат на товар у бюджеті 

споживача. Якщо на купівлю певного товару споживач витрачає значну 

частку свого бюджету, то при підвищенні цін на товар він шукатиме йому 

заміну, обов’язково знайде таку заміну, і попит на товар, що подорожчав, як 

правило, зменшується. Прикладом може стати вплив зміни цін на попит на 
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ковбасні та рибні вироби, незважаючи на те, що споживання обох видів 

продукції є важливим для життєдіяльності людини. Цікавим є те, що у 2007 

році в Україні збільшилось виробництво сирів, що було пов’язано із 

зростанням їх споживання. На перший погляд, це свідчить про зростання 

добробуту населення. Але зростання попиту відбувалося через формування 

досить низьких цін на сир порівняно з цінами на інші продукти харчування, 

враховуючи молочні вироби [266]. 

Другий чинник – ступінь необхідності (обов’язковості придбання) 

товару для великої кількості покупців істотно зменшує еластичність попиту 

за ціною, змушуючи їх робити покупки і за вищою ціною. Цей чинник 

свідчить, що на більшість продуктів харчування попит є нееластичним. 

Незважаючи на підвищення цін, обсяги споживання хліба, молочних виробів, 

олії, цукру, солі зменшуються, але це зменшення досить мале. Що стосується 

дешевих круп, наприклад, ячнєвої, пшеничної, перлової, пшона, то в 2008-

2009 роках обсяги їх реалізації зменшилися, що пов’язано із зниженням 

купівельної спроможності бідних верств населення [287].  

Третій чинник – розмаїтість напрямів використання товару. У разі 

виходу одних споживачів з ринку внаслідок підвищення ціни з’являються 

інші, що застосовують товар за іншим призначенням, тобто для 

універсальних товарів, якими не є продукти харчування у своїй більшості 

попит є більш еластичним, ніж для товарів з вузькою сферою використання. 

Наприклад, внаслідок підвищення цін на сировину для виробництва соків в 

три рази протягом останніх років на ринку створився дефіцит 

платоспроможного попиту на 100-% сік. Виробники стали перед вибором: чи 

збільшувати ціну на свою продукцію та пропонувати сік за цінами 

преміального сегменту, чи змінювати структуру пропозиції, пропонуючи 

нектари та мікси [93]. 

Четвертий чинник – час пристосування споживачів до нової ціни. 

Попит на різноманітні товари відрізняється часом реакції покупців на зміну 

ціни, але він завжди є більш еластичним на довгостроковому інтервалі, тому 

що, по-перше, споживачеві завжди треба певний час на пошук товара-

замінника і, по-друге, у споживача є завжди деякі запаси товару. Таким 

чином, споживачі не реагують одразу на зміну цін [305]. Так, наприклад, 

розрахунки компаній з виробництва снеків, що передбачали збереження 

минулорічної динаміки зростання продажів на 20-25%, не справдилися. 

Ринок збільшився лише на 15%. Причиною є зростання цін [5]. 

П’ятий чинник – новизна товару для споживача підвищує потребу в 

ньому, що зменшує еластичність попиту за ціною. Прикладом може 

слугувати розвиток ринку приправ, на функціонування якого впливає 

культура споживання. Населення намагається урізноманітнити їжу, 

використовуючи нові приправи у приготуванні страв. 
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Різні товари по-різному реагують на зміну ціни. З метою визначення 

характеру попиту на продовольчі товари залежно від зміни цін на них в 

процесі дослідження було використано метод анкетування (додаток Б, анкета 

Б.1). Результати опитування наведені в табл. 2.40. 

 

Таблиця 2.40 – Результати анкетування споживачів продовольчих 

товарів Харківської області щодо цінової еластичності попиту  

 

Товарна група Кількість 

учасників 

анкетування 

Середня 

кількість 

балів 

Висновок 

М'ясо та м'ясопродукти 865 15,3 Одинична еластичність 

Ковбасні вироби 799 16,8 Одинична еластичність 

М'ясні консерви 844 23,2 Еластичні 

Молоко 881 10,1 Нееластичні 

Молочні продукти 881 15,2 Одинична еластичність 

Тваринне масло 851 11,6 Нееластичні 

Жири  851 13,4 Одинична еластичність 

Сир і бринза 851 17,3 Одинична еластичність 

Риба, оселедець 812 16,6 Одинична еластичність 

Морепродукти 812 22,8 Еластичні 

Рибні консерви 812 21,5 Еластичні 

Борошно 888 13,6 Одинична еластичність 

Макаронні вироби 888 14,1 Одинична еластичність 

Крупи та бобові 888 14,9 Одинична еластичність 

Хліб та хлібобулочні 

вироби 

888 8,9 Нееластичні 

Кондитерські вироби 823 20,3 Еластичні 

Цукор 876 10,7 Нееластичні 

Яйця 869 11,6 Нееластичні 

Сіль  881 8,1 Нееластичні 

Картопля 892 13,5 Одинична еластичність 

Овочі 892 14,2 Одинична еластичність 

Плоди та фрукти віт-

чизняного виробництва 

795 14,9 Одинична еластичність 

Імпортні плоди, фрукти  795 20,9 Еластичні 

Овочеві та фруктово-

ягідні консерви 

795 21,7 Еластичні 

Безалкогольні напої 859 15,2 Одинична еластичність 

Алкогольні напої 881 15,7 Одинична еластичність 

 

До продовольчих товарів нееластичного попиту належать товари 

першої необхідності (хліб); товари, які немає чим замінити (молоко); товари 
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порівняно недорогі (сіль); товари, які покупець змушений придбати через 

відсутність вибору. 

Попит на товари, які не є необхідними для споживання (кондитерські 

вироби, шоколад, імпортні плоди та фрукти) є досить чуттєвим до ціни: при 

підвищенні ціни на 1% попит на них значно зменшується. Попит на ковбасні 

вироби, молочні продукти, жири, рибу, сир, безалкогольні напої має середню 

чутливість. Мало змінюється попит при зміні цін на хліб, молоко, яйця, сіль, 

оскільки люди не бачать замінників цим товарам, вони є обов’язковими і 

необхідними для споживання.  

Розширення та поглиблення товарного асортименту на ринку 

продовольчих товарів, коливання платоспроможності населення, загострення 

конкурентної боротьби між торговельними підприємствами, підвищення 

рівня інформованості населення про існування взаємозамінюючих або 

взаємодоповнюючих товарів підвищує актуальність питань, пов’язаних з 

аналізом перехресної еластичності попиту. Ступінь перехресної 

еластичності попиту вимірюється коефіцієнтом перехресної еластичності. 

Оцінка перехресної еластичності попиту дозволяє проаналізувати 

еластичність попиту на один товар до зміни ціни на інший. При цьому, чим 

вище додане значення коефіцієнту перехресної еластичності, тим вище 

взаємозамінність товарів, а чим більше від’ємне значення коефіцієнту 

перехресної еластичності, тим більше взаємодоповнюваність товарів. 

В процесі дослідження для визначення перехресної еластичності 

попиту на продовольчі товари розроблено анкету (додаток Б, анкета Б.2). 

Результати опитування наведені в табл. 2.41. 

 

Таблиця 2.41 – Результати анкетування споживачів продовольчих 

товарів Харківської області щодо перехресної еластичності попиту 

 

Товарна група Кількість 

учасників 

анкетування 

Середня 

кількість 

балів 

Висновок 

1 2 3 4 

М'ясо та 

м'ясопродукти 

841 15,9 відсутні товари-замінювачі 

та товари-доповнювачі 

Ковбасні вироби 802 22,1 наявні товари-замінювачі 

М'ясні консерви 798 21,4 наявні товари-замінювачі 

Молоко 815 13,8 відсутні товари-замінювачі 

та товари-доповнювачі 

Молочні продукти 815 20,3 наявні товари-замінювачі 

Тваринне масло 791 21,9 наявні товари-замінювачі 

Жири  791 22,4 наявні товари-замінювачі 

Сир і бринза 791 19,6 наявні товари-замінювачі 
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Продовження табл. 2.41 

1 2 3 4 

Риба, оселедець 786 21,3 наявні товари-замінювачі 

Морепродукти 786 19,3 наявні товари-замінювачі 

Рибні консерви 759 22,4 наявні товари-замінювачі 

Борошно 829 15,5 відсутні товари-замінювачі 

та товари-доповнювачі 

Макаронні вироби 829 20,9 наявні товари-замінювачі 

Крупи та бобові 829 22,1 наявні товари-замінювачі 

Хліб та хлібобулочні 

вироби 

865 10,7 відсутні товари-замінювачі 

та товари-доповнювачі 

Кондитерські вироби 865 19,9 наявні товари-замінювачі 

Цукор 844 9,8 відсутні товари-замінювачі 

та товари-доповнювачі 

Яйця 859 11,3 відсутні товари-замінювачі 

та товари-доповнювачі 

Сіль  779 9,4 відсутні товари-замінювачі 

та товари-доповнювачі 

Картопля 814 21,4 наявні товари-замінювачі 

Овочі 833 8,9 наявні товари доповнювачі 

Плоди та фрукти віт-

чизняного виробництва 

825 9,3 наявні товари доповнювачі 

Імпортні плоди та 

фрукти  

825 22,6 наявні товари-замінювачі 

Овочеві та фруктово-

ягідні консерви 

766 23,1 наявні товари-замінювачі 

Безалкогольні напої 822 21,7 наявні товари-замінювачі 

Алкогольні напої 822 8,8 відсутні товари-замінювачі 

та товари-доповнювачі 

 

Отже, наявність того чи іншого характеру попиту ґрунтується на двох 

критеріях: наявності замін та важливості споживання. Якщо споживач 

вважає, що існує багато аналогічних продуктів харчування, з яких можна 

зробити вибір, попит є еластичним і значно залежить від змін в ціні. 

Збільшення цін призведе до купівлі товару у конкурентів чи відкладенню 

купівлі. Зменшення цін збільшить обсяг реалізації, відверне увагу від 

конкурентів і примусить швидше купувати. В тих випадках, коли споживачі 

вважають, що пропозиції підприємства унікальні, чи існує гостра 

необхідність у купівлі, попит є нееластичним і зміни цін впливають на нього 

незначно. Ані підвищення, ані зменшення цін суттєво не вплинуть на попит 

на товари першої необхідності – соціально важливі продукти харчування 

[173]. 
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На величину попиту на продукти харчування впливає не тільки зміна 

цін на них і цін інших товарів, а й зміни доходів покупців, тобто існує 

еластичність попиту залежно від доходу споживача. Вона вимірюється 

коефіцієнтом еластичності попиту за доходом, який характеризує відносну 

зміну попиту на товар при зміні доходу споживача. 

Товар з нормальною якістю характеризується тим, що при збільшенні 

доходу споживачів попит на нього збільшується. Низькоякісний товар 

характеризується падінням попиту на товар при збільшенні доходу. У групі 

товарів з нормальною якістю можна відокремити три групи [17; 305]:  

– товари першої необхідності, попит на які зростає повільніше, ніж 

зростання доходів, а, отже, і ринок має межу насичення (хліб, молоко); 

– предмети розкоші, попит на які випереджає зростання доходів, і тому 

ринок не має меж насичення (делікатеси);  

– товари, попит на які змінюється пропорційно зміні доходів 

(макарони, ковбасні вироби). Іноді ці товари називаються товарами «другої 

необхідності».  

При цьому товари повсякденного попиту, як правило, мають малу 

позитивну еластичність по доходу, оскільки вони необхідні для 

повсякденного життя, вирізняються достатньо великою якістю, щоб не бути 

замінними.  

Дорогі товари мають високу еластичність за доходом, оскільки із 

зростанням добробуту їх купують все більше. Що стосується товарів низької 

якості, які використовують при необхідності, вони мають від’ємну 

еластичність за доходом, оскільки при зростанні доходів вони виключаються 

із споживання і замінюються іншими, більш якісними і дорогими [314]. Що 

стосується продуктів харчування, то на ринку наявні як товари першої і 

другої необхідності, так і дорогі товари. Товари першої необхідності є 

соціально дуже важливими для споживання; товари другої необхідності є 

соціально значимими, споживання яких є необхідним для нормальної 

життєдіяльності людини. Віднесення товару до зазначених груп змінюється 

залежно від зміни доходів споживачів.  

Попит на той само товар також може відрізнятися залежно від рівня 

доходів споживачів. Для споживачів з високим рівнем доходів він може бути 

нееластичним, а для споживачів із середнім та низьким рівнем доходу попит 

на той само товар може бути еластичним. Продукти харчування, розраховані 

на споживачів з високим рівнем доходів, належать до «престижних товарів», 

які мають специфічні характеристики, високий рівень якості, 

демонстраційний ефект – яскраву і якісну упаковку. До того ж, при продажу 

їх за більш низькими цінами, ніж у конкурентів, у споживачів можуть 

виникнути сумніви щодо якості. Крім того, ці товари можуть стати 

легкодоступними і втратити свою основну товарну привабливість і цінність 



 

 139 

для споживачів з високим рівнем доходів. Попит на ці товари є 

нееластичним, відповідно, незначні зміни в ціні не приведуть до змін обсягів 

продаж [14]. 

На основі проведених досліджень (додаток Б, анкета Б.3) сформовано 

перелік груп продовольчих товарів залежно від еластичності попиту за 

доходами (табл. 2.42). 

 

Таблиця 2.42 – Результати анкетування споживачів продовольчих 

товарів Харківської області щодо еластичності  попиту за доходами 

 

Товарна група Кількість 

учасників 

анкетування 

Середня 

кількість 

балів 

Висновок 

М'ясо та м'ясопродукти 841 20,5 Еластичні 

Ковбасні вироби 802 22,2 Еластичні 

М'ясні консерви 798 21,7 Еластичні 

Молоко 815 9,6 Нееластичні 

Молочні продукти 815 20,5 Еластичні 

Тваринне масло 791 21,9 Еластичні 

Жири  791 22,3 Еластичні 

Сир і бринза 791 23,7 Еластичні 

Риба, оселедець 786 17,3 Одинична еластичність 

Морепродукти 786 10,8 Нееластичні 

Рибні консерви 759 19,6 Еластичні 

Борошно 829 11,3 Нееластичні 

Макаронні вироби 829 14,4 Одинична еластичність 

Крупи та бобові 829 15,9 Одинична еластичність 

Хліб та хлібобулочні 

вироби 

865 12,1 Нееластичні 

Кондитерські вироби 865 208 Еластичні 

Цукор 844 8,9 Нееластичні 

Яйця 859 9,7 Нееластичні 

Сіль  779 11,4 Нееластичні 

Картопля 814 13,9 Одинична еластичність 

Овочі 833 16,4 Одинична еластичність 

Плоди та фрукти віт-

чизняного виробництва 

825 15,8 Одинична еластичність 

Імпортні плоди та 

фрукти  

825 21,7 Еластичні 

Овочеві та фруктово-

ягідні консерви 

766 23,3 Еластичні 

Безалкогольні напої 822 14,3 Одинична еластичність 

Алкогольні напої 822 9,9 Нееластичні 
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Підвищеною еластичністю попиту характеризуються м'ясопродукти, 

масло, сир, фрукти і ягоди. Зважаючи на те, що фактичний рівень 

споживання цих продуктів значно менший за раціональні (рекомендовані) 

норми, варто розраховувати на подальше збільшення попиту на них. 

Найнижчий рівень еластичності попиту характерний для хлібопродуктів, олії, 

цукру. Український ринок в останні роки був достатньо насичений цими 

товарами, рівень їх споживання перевищував рекомендовані норми. 

Середніми за величиною є коефіцієнти еластичності попиту на овочі та 

картоплю. Рівень їх споживання населенням України є доволі високим, а по 

картоплі – перевищує раціональну норму. Незважаючи на це, спостерігається 

тенденція до підвищення ринкового попиту на ці продукти. Річ у тім, що 

зменшується частка спожитих картоплі й овочів, вироблених в особистих 

підсобних господарствах як у динаміці, так і по мірі підвищення доходів 

споживачів.  

Наведені підходи до оцінки еластичності попиту дозволяють 

проводити кількісну оцінку, при цьому такі автори, як Балабанова Л.В., 

Лігоненко Л.О., Сардак О.В., Чубаков Г.В. та ін. [17; 279; 334] обґрунтовують 

необхідність також  якісної оцінки цінової еластичності  на основі наступних 

факторів: існування товарів-замінників, унікальність товару, труднощі у 

порівняльній оцінці, оцінка якості через ціну, коштовність товару, міра 

«справедливість» ціни, значимість товару для споживачів, універсальність 

товару, можливість створення запасів товару. 

Тенденції зміни цінової еластичності споживачів у розрізі факторів, що 

її визначають наведені в табл. 2.43. 

 

Таблиця 2.43 – Тенденції зміни цінової еластичності споживачів у 

розрізі факторів, що її визначають 

 

Детермінанти попиту Тенденції: 

підвищення ↑; 

зниження ↓ 

1 2 

Існування та збільшення кількості товарів-замінників ↑ 

Відсутність та зменшення кількості товарів-замінників ↓ 

Високий ступень унікального товару ↓ 

Труднощі у порівнянні з іншими товарами ↓ 

Ціна асоціюється з рівнем якості товару ↓ 

Ціна не виступає показником якості товару ↑ 

Висока питома вага витрат на даний товар у витратах 

споживачів 
↑ 

Низька питома вага витрат на даний товар у витратах 

споживачів 

↓ 
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Продовження табл. 2.43 

Оцінка споживачем ціни як «справедливої» (обґрунтованої) ↓ 

Оцінка споживачем ціни як «справедливої» (обґрунтованої) ↑ 

Оцінка споживачем ціни як «справедливої» (обґрунтованої) ↑ 

Оцінка споживачем ціни як «несправедливої» 

(необґрунтованої) 
↑ 

Висока значимість товару для споживача ↑ 

Низька значимість товару для споживача ↓ 

Високий ступінь універсальності товару ↑ 

Низький ступінь універсальності товару ↓ 

Існування можливості створення запасів товару ↑ 

Відсутність можливості створення запасів товару ↓ 

 

Таким чином, визначення коефіцієнтів еластичності попиту на 

продовольчі товари дозволяє прийняти обґрунтовані управлінські рішення 

щодо рівня ціни на продукти харчування. Крім того, еластичність попиту має 

важливе значення для оцінки чутливості ринків різних товарів до зміни цін та 

доходів споживачів для прийняття стратегічних рішень. 
 

 

2.4. Державне регулювання цін на продовольчі товари 

 

Політика цін держави повинна бути спрямована на регулювання 

ринкового ціноутворення, щоб, оперативно, реагуючи на зміни кон'юнктури, 

ринкові ціни стимулювали ті процеси, в яких якнайбільше зацікавлено 

суспільство. Але не можна регулювання ототожнювати з прямим 

встановленням цін або втручанням у процес ціноутворення . 

Обираючи методи цінової політики, доцільно дотримуватись принципу 

розумної достатності державного регулювання, щоб запобігти виникненню 

можливих крайнощів, коли при встановленні державою значних цін, ринкові 

механізми сильно блокуються та створюється небезпека втрати ринкових 

орієнтирів для зіставлення затрат і результатів, оскільки відчутним стає 

вплив неринкових чинників. Не пов'язана з конкурентним ринком і 

встановлена згори ціна не може достатньо змінюватися залежно від коливань 

попиту та пропозиції, тому створюється або дефіцит, або надлишок 

продукції, що не може бути реалізованим. Повне усунення держави від 

формування цін та їх регулювання руйнує основу економіки суспільства, 

залишає її без важливих засобів боротьби з монополізмом при його 

використанні, робить ринкові відносини та становище більшості підприємств 

досить нестійкими та нецивілізованими [206]. 

Для формування конкурентного ринку та конкурентного ціноутворення 

необхідно комерціалізувати діяльність державного сектору, посилити його 
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функції як рівноправного суб'єкта ринкових відносин, що у ціновій політиці 

має проявлятися шляхом встановлення цін на свою частку власності, до якої 

повинні належати природні монополії, частини інфраструктури та 

промислового виробництва, що перешкоджатиме розірванню міжвиробничих 

зв'язків. У цьому плані також важливим є використання механізму 

державного замовлення, коли обов'язкове фінансування частково 

замінюється наданням податкових, митних та інших пільг, що створює 

передумови опосередкованого впливу на рівень інших цін [206]. 

Збереження елементів державного регулювання цін на основні групи 

товарів для населення – одне з найважливіших завдань уряду для всіх типів 

розвинутих економік, тим більше для України, яка перебуває на перехідному 

етапі розвитку. Державне регулювання цін треба розглядати як один з 

головних чинників політичної та соціальної стабільності і водночас є 

запорукою подальшого економічного розвитку. 

Основними цілями державного регулювання цін, що переслідує 

держава є такі [218]: 

– стримання процесу інфляції, що досягається за допомогою 

встановлення максимального граничного рівня націнки на товари для 

підприємств торгівлі, встановлення граничного рівня рентабельності 

товаровиробників, блокування цін. 

– відкриття доступу до споживання товарів усім верствам населення, 

незалежно від їх рівня життя та соціального статусу. Це досягається 

встановленням граничних цін на товари першої необхідності та наданням 

податкових пільг підприємствам-товаровиробникам. Так, згідно із 

законодавством, підприємства, що займаються виробництвом дитячого 

харчування, ліків (згідно з переліком, установленим Кабінетом Міністрів 

України), товарів для інвалідів, звільнені від податку на додану вартість. 

– захист української економіки від руйнівного впливу цін. Так, у разі 

“відпуску” цін на тепло- та енергоносії, водопостачання, а також на пальне, 

їх зростання може призвести до непомірно високих цін на продукцію, що 

виробляється та реалізовується, оскільки ціни на вищевказану продукцію 

включаються до собівартості інших товарів і послуг. 

– підтримка соціально незахищених верств населення: 

малозабезпечених, пенсіонерів, багатодітних сімей тощо, які найбільше 

потребують піклування з боку держави, і саме тому органам місцевого 

самоврядування було надано право на регулювання цін на комунальні 

послуги та дозволено проведення політики щодо надання субсидій. 

– захист вітчизняного товаровиробника від негативного впливу 

зовнішньої конкуренції. Рівень цін у різних країнах світу істотно 

відрізняється, що є наслідком багатьох факторів, серед яких рівень розвитку 

вітчизняної економіки, науково-технічного прогресу та матеріально-
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технічного забезпечення підприємств-виробників, а також досконалість 

податкової системи та розмір податкового тягаря. Отже, наявність високих 

цін на вітчизняні товари відкриває шлях до імпорту іноземної продукції, що 

робить вітчизняні підприємства неконкурентоспроможними та призводить до 

масового безробіття, зниження рівня життя та погіршення демографічної 

ситуації. Встановлення фіксованих цін на продукцію підприємств-

монополістів, таких як “Укрзалізниця”, “Укртелеком”, та обмеження ціни на 

товари суб’єктів природних монополій дає змогу істотно знизити ціну на 

вітчизняні товари, що робить їх більш конкурентоспроможним. Захист 

вітчизняної продукції досягається і шляхом підвищення ставок акцизного 

збору та ввізного мита, здійснення політики ліцензування. 

Отже, метою державного регулювання цін є встановлення оптимальної 

ціни, яка дає можливість досягти не лише оптимального розподілу ресурсів і 

доходів, а й прийнятої в суспільстві системи справедливості. Проте 

складність полягає в неможливості строгого функціонального визначення 

цього критерію, оскільки ні функція мінімізації, ні функція максимізації тут 

застосовуватися не може. Саме відсутність чіткого математичного 

інструментарію опису оптимальної ціни на продовольчу продукцію 

породжує проблему існування надто широкого спектра як прямих, так і 

непрямих методів регулювання цін [337]. 

Основними органами державної влади, що виступають суб’єктами 

системи державного регулювання цін в Україні, сьогодні виступають: 

– Міністерство економіки України; 

– Міністерство аграрної політики України; 

– Антимонопольний комітет України; 

– органи виконавчої влади та виконавчі органи місцевих рад, Ради 

Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій; 

– Державна інспекція з контролю за цінами Міністерства економіки 

України. 

Державне регулювання цін базується на численних нормативно-

правових актах. Основним нормативно-правовим актом, що визначає основи 

державного регулювання цін в Україні є Закон України № 507-XII від 

03.12.1990 р. «Про ціни і ціноутворення», в якому зокрема визначено, що 

державне регулювання цін і тарифів здійснюється шляхом встановлення: 

державних фіксованих цін (тарифів); граничних рівнів цін (тарифів) або 

граничних відхилень від державних фіксованих цін і тарифів, а також що 

Урядом України можуть вводитись інші методи державного регулювання цін 

і тарифів [245]. 

Іншим базовим нормативно-правовим актом, що визначає 

повноваження державних органів щодо державного регулювання цін є 
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Постанова Кабінету Міністрів України за № 1548 від 25.12.1996 р. (зі 

змінами) «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та 

виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», де 

зокрема визначено, що Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, 

Київська та Севастопольська міські державні адміністрації регулюють 

(встановлюють) [227]: 

– граничні рівні рентабельності та торговельні надбавки на дитяче 

харчування; 

– граничні розміри плати за послуги, що надаються у торговельних 

об'єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів; 

граничні рівні цін, нормативи рентабельності (у розмірі не вище 20 відсотків) 

за надання в оренду торгових приміщень (площ), торговельно-

технологічного та/або холодильного устаткування у торговельних об'єктах, 

на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів;  

– граничні торговельні (постачальницько-збутові) надбавки до оптової 

ціни виробника (митної вартості) на борошно, хліб, макаронні вироби, крупи, 

цукор, яловичину, свинину і м'ясо птиці, ковбасні вироби варені, молоко, 

сир, сметану, масло вершкове, олію соняшникову, яйця курячі не вище 15 

відсотків без урахування витрат з їх транспортування у міжміському 

сполученні;  

– граничний рівень цін на зерно сільськогосподарських культур. 

– граничні торговельні надбавки на рівні не вище 10 відсотків 

конкурсної ціни на м'ясо, реалізоване з державного резерву відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2005 р. № 266 «Про 

порядок реалізації м'яса з державного резерву»;  

– граничні рівні рентабельності виробництва борошна пшеничного 

вищого, першого і другого сорту, борошна житнього обдирного, хліба вагою 

більш як 500 грамів з борошна пшеничного вищого, першого і другого сорту 

та їх суміші, борошна житнього та суміші борошна пшеничного та житнього 

простої рецептури (борошно, дріжджі, сіль, вода) без додавання цукру, жиру, 

інших наповнювачів, а також хліб і хлібобулочні вироби для діабетиків;  

– оптово-відпускні ціни на борошно пшеничне вищого, першого і 

другого сорту, борошно житнє обдирне, крупи гречані, яловичину, свинину, 

м'ясо птиці, ковбасні вироби варені, молоко коров'яче питне (пастеризоване, 

фасоване у плівку), сир, сметану, масло вершкове, яйця курячі, цукор, олію 

соняшникову шляхом декларування їх зміни; 

– граничні рівні рентабельності пакування (фасування) продовольчих 

товарів, щодо яких запроваджено державне регулювання цін, без урахування 

вартості сировини не вище ніж 10 відсотків.  

З метою усунення протиріч під час формування цін на продовольчі 

товари, щодо яких запроваджено державне регулювання Кабінетом Міністрів 
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України прийнято Постанову № 373 від 17.04.2008 р. «Про затвердження 

Порядку формування цін на продовольчі товари, щодо яких запроваджено 

державне регулювання», у якій визначено єдині методологічні засади 

формування виробниками економічно обґрунтованих цін на продовольчі 

товари, щодо яких запроваджено державне регулювання, та одержання 

об'єктивної інформації щодо структури та складових ціни виробника за 

економічними елементами собівартості [235]. 

Законом України «Про державну підтримку сільського господарства 

України» за № 1877-IV від 24.06.2004 р. встановлено, що держава здійснює 

регулювання гуртових цін окремих видів сільськогосподарської продукції 

(далі – державне цінове регулювання), встановлюючи мінімальні та 

максимальні інтервенційні ціни. Зміст державного цінового регулювання 

полягає у здійсненні Аграрним фондом державних інтервенцій в обсягах, що 

дозволяють встановити ціну рівноваги (фіксінг) на рівні, не нижчому за 

мінімальну інтервенційну ціну та не вищому за максимальну інтервенційну 

ціну. Об'єктами державного цінового регулювання є такі види 

сільськогосподарської продукції (товарів): пшениця тверда; пшениця м'яка; 

зерно суміші пшениці та жита (меслин); кукурудза; ячмінь; жито озиме; жито 

ярове; горох; гречка; просо; овес; соя; насіння соняшнику; насіння ріпаку; 

насіння льону; шишки хмелю; цукор-пісок (буряковий); борошно пшеничне; 

борошно житнє; м'ясо та субпродукти забійних тварин та птиці; молоко сухе; 

масло вершкове; олія соняшникова. Для об'єктів державного цінового 

регулювання (видів сільськогосподарської продукції та товарів), 

встановлюється гранична торговельна надбавка (націнка) на рівні не вище 20 

відсотків оптово-відпускної ціни виробника (митної вартості) до кінцевого 

споживача [233]. 

На місцевому рівні головами різних обласних адміністрацій також 

приймаються відповідні рішення щодо цінової стабілізації на соціально 

значимі продовольчі товари, шляхом встановлення граничних рівнів 

торговельних надбавок, які можуть різнитися у різних областях України. 

Перелік основних нормативно-правових актів, що регулюють ціни на 

продовольчі товари на місцевому рівні наведено у додатку В. У табл. 2.44 

наведено граничні розміри торговельних надбавок на окремі види 

продовольчих товарів в деяких областях України.  

Як свідчать дані таблиці, кожен регіон України має свою політику 

відносно регулювання цін шляхом встановлення граничних надбавок на 

окремі види продовольчих товарів, які не перевищують законодавчо 

закріплені. 

З метою забезпечення соціального захисту населення та недопущення 

необґрунтованого зростання цін на окремі види товарів для основних 

соціальних та демографічних груп населення, а також продукцію дитячого 
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харчування та окремі предмети для дітей у жовтні 2010 р. Міністерством 

економіки України розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України 

"Деякі питання ціноутворення на окремі види товарів для основних 

соціальних та демографічних груп населення" у якому пропонується 

розширити асортимент товарів, на який поширюватиметься державне 

регулювання цін [246]. 

 

Таблиця 2.44 – Граничні розміри торговельних надбавок на окремі 

види продовольчих товарів станом на 1.01.2009 р., % 
 

Найменування 

товарів 

Дніпропе-

тровська 

обл. 

Донецька 

обл. 

Запорізь-

ка обл. 

Луганська 

обл. 

Сумська 

обл. 

Харківська 

обл. 

Черніве-

цька обл. 

Борошно 

пшеничне та 

житнє 12,0 15,0 10,0 10,0 12,0 10,0 10,0 

Хліб і 

хлібобулочні 

вироби 15,0 15,0 10,0 8,0 10,0 10-15 10,0 

Хліб і 

хлібобулочні 

вироби для 

діабетиків - - - 8,0 - - - 

Макаронні 

вироби 12,0 15,0 9,0 10,0 13,0 10 12,0 

Крупи: ячна, 

вівсяна, пер-

лова, манна, 

пшенична, 

гречана, 

пшоно, рис 12,0 15,0 12,0 10,0-15,0 - 10,0 12,0 

Цукор 12,0 15,0 13,0 15,0 10,0 10,0 15,0 

Ковбасні 

виробі варені 12,0 15,0 12,0 10,0 - 10,0-15,0 12,0 

Молоко 

жирністю до 

2,5% включно 15,0 15,0 12,0 10,0 13,0 10,0-15,0 12,0 

Масло 

вершкове 15,0 15,0 12,0 8,0 13,0 10,0-15,0 - 

Сметана 15,0 15,0 12,0 12,0 - 10,0-15,0 - 

Олія 

соняшникова - 15,0 12,0 8,0 - 10,0-15,0 15,0 

Сир м'який і 

твердий - 15,0 12,0 12,0 13,0 12,0-15,0 - 

Яловичина 15,0 15,0 10,0 15,0 - 10,0 - 

Свинина 15,0 15,0 10,0 15,0 - 10,0 - 

М'ясо птиці 15,0 15,0 10,0 10,0 - 10,0 15,0 

Продукти 

дитячого 

харчування 12,0 - - - - 20,0 - 
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Проектом пропонується установити:  

1) на борошно пшеничне та житнє, хліб, макаронні вироби, цукор білий 

кристалічний, олію соняшникову граничні постачальницько-збутові надбавки 

не вище 5 відсотків до оптово-відпускної ціни суб’єкта господарювання 

(виробника-резидента або імпортера) та граничні торговельні (роздрібні) 

надбавки не вище ніж 10 відсотків ціни закупівлі без урахування витрат з їх 

транспортування у міжміському сполученні;  

2) на крупи, яловичину, свинину, м'ясо птиці, сало, ковбаси варені, 

сосиски, сардельки, рибу свіжу, оселедці, молоко, сир кисломолочний, сир 

твердий, спред, сметану, масло вершкове, яйця курячі, картоплю, капусту, 

моркву, буряк, цибулю, часник, дитяче харчування та товари для дітей згідно 

з додатком граничні постачальницько-збутові надбавки не вище 10 відсотків 

до оптово-відпускної ціни суб’єкта господарювання (виробника-резидента 

або імпортера) та граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 10 

відсотків ціни закупівлі без урахування витрат з їх транспортування у 

міжміському сполученні; 

3) рентабельність виробництва (без врахування вартості сировини) при 

пакуванні (фасуванні) продовольчих товарів, щодо яких запроваджено 

державне регулювання на рівні не вище ніж 5 відсотків; 

4) рентабельність виробництва дитячого харчування на рівні не вище 

ніж 10 відсотків. 

2. Запровадити декларування зміни оптово-відпускних цін Радою 

міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та 

Севастопольською міськими держадміністраціями на борошно пшеничне та 

житнє, хліб, макаронні вироби, цукор білий кристалічний, олію 

соняшникову, крупи, яловичину, свинину, м'ясо птиці, сало, ковбаси варені, 

сосиски, сардельки, рибу свіжу, оселедці, молоко, сир кисломолочний, сир 

твердий, спред, сметану, масло вершкове, яйця курячі. 

3. Затвердити Порядок встановлення цін на продовольчі товари, щодо 

яких запроваджено державне регулювання методом встановлення граничних 

рівнів постачальницько-збутових та торговельних (роздрібних) надбавок з 

одночасним скасуванням повноважень місцевих органів виконавчої влади 

щодо їх встановлення. 

Отже, даним проектом пропонується розширити перелік товарів, щодо 

яких здійснюватиметься державне регулювання цін, а також зосередити 

повноваження щодо цінового регулювання виключно у центральних 

державних органах влади. 

Формування відпускної ціни для споживача здійснюється на різних 

етапах виробництва та реалізації продовольчих товарів. Таким чином можна 

розглядати ланцюг «Сільгоспвиробник – Виробник продовольчих товарів – 

Підприємство оптової торгівлі – Підприємство роздрібної торгівлі». 
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Сільгоспвиробник забезпечує виробництво продовольчої сировини 

рослинного або тваринного походження. Виробник продовольчих товарів 

здійснює переробку продовольчої сировини у харчовий продукт 

(продовольчий товар). Підприємство оптової торгівлі забезпечує 

дистрибуцію готового продовольчого товару за регіонами країни, а 

підприємство роздрібної торгівлі, у свою чергу, здійснює доведення 

продовольчого продукту безпосередньо до кінцевого споживача. Для 

забезпечення цінової стабільності у країні держава впливає на всі ланки 

ланцюга формування відпускної ціни продовольчого товару від виробництва 

продовольчої сировини до доведення готового продовольчого товару до 

споживача (табл. 2.45) [153].  

 

Таблиця 2.45 – Об’єкти прямого державного регулювання цін під час 

формування відпускних цін 
Суб’єкт цінових 

відносин 

Об’єкт 

державного 

регулювання 

Модель формування ціни 

1 2 3 

Сільгоспвиробник Граничний рівень 

цін на зерно 
Цвс<=Цг 

Цвс – ціна продовольчої сировини; Цг – 

граничний рівень цін на певний вид 

продовольчої сировини 

Виробник 

продовольчих 

товарів 

Граничний рівень 

рентабельності 

виробництва 

Цв = ВС + Ва + Вз + Вф + П, 

П = (ВС + Ва + Вз + Вф) x Р 

де Цв – встановлена виробником ціна; Р – 

норматив рентабельності виробництва 

продовольчого товару; П – сума 

прибутку; ВС – планована виробнича 

собівартість продовольчого товару (у 

тому числі вартість продовольчої 

сировини); Ва – розподілені 

адміністративні витрати; Вз – розподілені 

витрати із збуту; Вф – плановані 

фінансові витрат, пов'язані з 

виробництвом продовольчого товару. 

Підприємство 

оптової торгівлі 

Оптово-відпускні 

ціни 

Цо = Цв + Нпз + То 

Цо < = Цдр 

де Цо – оптово-відпускна ціна; 

Нпз – постачальницько-збутова надбавка 

в межах граничного розміру; То – транс-

портні витрати в міжміському сполученні 

при продажу (реалізації) під час надходь-

ження від виробника на відповідний 

товарний ринок; Цдр – гранична оптово-

відпускна ціна, що встановлена суб’єктом 

державного цінового регулювання 
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Продовження таблиці 2.45 
1 2 3 

Підприємство 

роздрібної торгівлі 

Граничні 

торговельні 

надбавки до 

оптової ціни 

виробника 

Цр = Цо + Нтр + Тр 

Нтр <= Нгр 

Цр – роздрібна ціна; 

Нтр – торговельна (роздрібна) надбавка; 

Тр – транспортні витрати в міжміському 

сполученні для продажу (реалізації) через 

роздрібну торговельну мережу. 

Нгр – гранична торговельна надбавка на 

певний продовольчий товар 

 

Таким чином, наведені у табл. 2.42 моделі формування цін різних 

суб’єктів господарської діяльності, що беруть участь у виробництві та 

доведенні продовольчих товарів до споживача наочно демонструють, що 

державні органи влади безпосередньо контролюють формування ціни на 

соціально значимі продовольчі товари на кожному етапі, тим самим, з одного 

боку, гарантують їх доступність для різних верств населення, а з іншого – 

безпосередньо регулюють цінову політику різних суб’єктів господарювання. 

Основні нормативно-правові акти, що регулюють ціноутворюючі 

аспекти різних суб’єктів, які формують відпускну ціну на готові продовольчі 

товари наведено у таблицях 2.46-2.49. 

 

Таблиця 2.46 – Основні заходи державного регулювання виробництва  

сільськогосподарської продукції 

 
Назва та реквізити регулюючого 

підзаконного акта 

Передбачені заходи 

1 2 

Постанова Кабінету Міністрів 

України за № 1548 від 25.12.1996 

р. «Про встановлення 

повноважень органів виконавчої 

влади та виконавчих органів 

міських рад щодо регулювання цін 

(тарифів)» (станом на 25.01.2012)  

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, 

Київська та Севастопольська міські державні 

адміністрації регулюють (встановлюють) граничний 

рівень цін на зерно сільськогосподарських культур. 

 

Закон України «Про державну 

підтримку сільського 

господарства України» від 

24.06.2004 р. № 1877-IV  

Держава здійснює регулювання гуртових цін 

окремих видів сільськогосподарської продукції, 

встановлюючи мінімальні та максимальні 

інтервенційні ціни. Зміст державного цінового 

регулювання полягає у здійсненні Аграрним фондом 

державних інтервенцій в обсягах, що дозволяють 

встановити ціну рівноваги (фіксінг) на рівні, не 

нижчому за мінімальну інтервенційну ціну та не 

вищому за максимальну інтервенційну ціну.  
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 Об'єктами державного цінового регулювання є такі 

види сільськогосподарської продукції (товарів): 

пшениця тверда; пшениця м'яка; зерно суміші 

пшениці та жита (меслин); кукурудза; ячмінь; жито 

озиме; жито ярове; горох; гречка; просо; овес; соя; 

насіння соняшнику; насіння ріпаку; насіння льону; 

шишки хмелю; цукор-пісок (буряковий); борошно 

пшеничне; борошно житнє; м'ясо та субпродукти 

забійних тварин та птиці; молоко сухе; масло 

вершкове; олія соняшникова. Для об'єктів 

державного цінового регулювання (видів 

сільськогосподарської продукції та товарів), 

встановлюється гранична торговельна надбавка 

(націнка) на рівні не вище 20 відсотків оптово-

відпускної ціни виробника (митної вартості) до 

кінцевого споживача. 

Закон України від 31.10.2008 № 

639 "Про першочергові заходи 

щодо запобігання негативним 

наслідкам фінансової кризи та про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів України" 

З 1 січня 2009 року скасування нульової ставки ПДВ 

за операціями з реалізації 

сільгосптоваровиробниками молока і м’яса в живій 

вазі переробним підприємствам та виплати їм 

дотацій переробними підприємствами за рахунок 

коштів податку на додану вартість, запровадження 

спеціального режиму оподаткування діяльності у 

сфері сільського і лісового господарства та 

рибальства, який передбачає акумуляцію 

сільгосппідприємствами коштів ПДВ за результатами 

всіх операцій з реалізації сільськогосподарської 

продукції, включаючи продаж молока та м'яса на 

переробні підприємства, продовження дії 

фіксованого сільськогосподарського податку, але з 

обмеження дії в часі 

Закон України від 04.02.2009 № 

922 "Про внесення змін до деяких 

законів України щодо запобігання 

негативним наслідкам впливу 

світової фінансової кризи на 

розвиток агропромислового 

комплексу" (вступив у дію 17 

березня 2009 року) 

 

Продовження без обмеження терміну дії абзацу 

першого пункту 11.21 статті 11 Закону України "Про 

податок на додану вартість" щодо виплати 

переробними підприємствами дотацій 

сільгосптоваровиробникам за продане ними молоко 

та м'ясо у живій вазі. ( Довідково: забезпечить тільки 

в 2009 році підтримку в обсязі 1,7 – 2,0 млрд грн); 

- запровадження без обмеження у часі спеціального 

режиму оподаткування податком на додану вартість 

діяльності у сфері сільського і лісового господарства 

та рибальства (Довідково: завдяки якому у 

розпорядженні сільгосптоваровиробників лише у 

2009 році залишиться 7,4 млрд грн); 

- продовження без обмеження у часі дії фіксованого 

сільськогосподарського податку (Довідково: в 

умовах 2007 року забезпечив зниження податкового 

навантаження на сільгосптоваровиробників у сумі 2,5 

млрд гривень); 

- призупинення на три роки операцій з 
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давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних 

відносинах по товарах групи 1-24 УКТ ЗЕД; 

- здійснення пролонгації сільськогосподарським 

підприємствам кредитів на ліберальних умовах, а 

саме: непідвищення процентної ставки за 

користування кредитами, непереоцінювання у бік 

зменшення вартості застави, заборона запровадження 

будь-яких комісій та застосування штрафних санкцій 

до позичальників 

Закон України від 04.02.2009 № 

923 "Про внесення змін до деяких 

Законів з метою поліпшення стану 

платіжного балансу України у 

зв’язку із світовою фінансовою 

кризою" 

 

Визначає процедуру запровадження змін та 

скасування тимчасової надбавки до діючих ставок 

ввізного мита на деякі товари, розширює перелік 

продукції та передбачає більший захист 

національного товаровиробника, призведе до 

збільшення доходів консолідованого бюджету, які 

передбачено зараховувати до доходної частини 

Стабілізаційного фонду та відновлення рівноваги 

платіжного балансу України 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 21 січня 2009 р. № 33 

“Про затвердження переліку 

об’єктів державного цінового 

регулювання з визначенням такого 

регулювання у 2009-2010 рр.” 

Визначені мінімальні та максимальні ціни на об’єкти 

державного цінового регулювання 

 

Постанова „Про реалізацію зерна 

державного продовольчого 

резерву” від 04.02.09 №62 

 

Передбачається наповнення спеціального фонду 

державного бюджету шляхом здійснення Аграрним 

фондом реалізації на акредитованих біржах зерна 

урожаю 2006-2008 років з державного продовольчого 

резерву на суму 1,4 млрд гривень 

Розпорядження від 4 лютого 2009 

р. № 126-р "Про додаткові заходи 

щодо забезпечення 

сільгосптоваровиробників 

нафтопродуктами для проведення 

весняно-польових робіт 2009 

року" 

Передбачена поставка нафтопродуктів за 

стабільними цінами (4200 грн/тонну дизпалива та 

4000 грн/тонну бензину) в обсязі 52 тис. тонн 

дизпалива і 68 тис. тонн бензину 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 18 лютого №152 

”Питання закупівлі та реалізації 

Аграрним фондом палива та 

мінеральних добрив для 

проведення весняно-польових 

робіт у 2009 р.". 

Аграрним фондом поставлено 

сільгосптоваровиробникам понад 25 тис. тонн 

дизельного палива 
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Таблиця 2.47 – Основні заходи державного регулювання виробництва 

продовольчих товарів 
Назва та реквізити 

регулюючого 

підзаконного акта 

Передбачені заходи 

1 2 

Постанова Кабінету Міністрів 

України за № 1548 від 25.12.1996 

р. «Про встановлення 

повноважень органів виконавчої 

влади та виконавчих органів 

міських рад щодо регулювання 

цін (тарифів)» (станом на 

25.01.2012)  

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, 

Київська та Севастопольська міські державні 

адміністрації регулюють (встановлюють) оптово-

відпускні ціни на борошно пшеничне вищого, 

першого і другого сорту, борошно житнє обдирне, 

крупи гречані, яловичину, свинину, м'ясо птиці, 

ковбасні вироби варені, молоко коров'яче питне 

(пастеризоване, фасоване у плівку), сир, сметану, 

масло вершкове, яйця курячі, цукор, олію 

соняшникову шляхом декларування їх зміни; 

граничні рівні рентабельності пакування (фасування) 

продовольчих товарів, щодо яких запроваджено 

державне регулювання цін, без урахування вартості 

сировини не вище ніж 10 відсотків. 

Постанова Кабінету Міністрів 

України № 373 від 17.04.2008 р. 

«Про затвердження Порядку 

формування цін на продовольчі 

товари, щодо яких запроваджено 

державне регулювання» 

Порядок визначає єдині методологічні засади 

формування виробниками економічно обґрунтованих 

цін на продовольчі товари, щодо яких запроваджено 

державне регулювання, та одержання об'єктивної 

інформації щодо структури та складових ціни 

виробника за економічними елементами собівартості. 

Закон України вiд 19.12.1995 № 

481/95-ВР "Про державне 

регулювання виробництва і 

торгівлі спиртом етиловим, 

коньячним і плодовим, 

алкогольними  

напоями та тютюновими 

виробами" 

Встановлює річну плату за ліцензії на виробництво 

спирту етилового, коньячного, плодового, спирту 

етилового ректифікованого виноградного, спирту 

етилового ректифікованого плодового, алкогольних 

напоїв, тютюнових виробів, спирту-сирцю 

виноградного, спирту-сирцю плодового та для 

суб'єктів господарювання первинного виноробства в 

розмірі 780 грн. 

Закон України від 04.02.2009 № 

923 "Про внесення змін до деяких 

Законів з метою поліпшення стану 

платіжного балансу України у 

зв’язку із світовою фінансовою 

кризою" 

 

Визначає процедуру запровадження змін та 

скасування тимчасової надбавки до діючих ставок 

ввізного мита на деякі товари, розширює перелік 

продукції та передбачає більший захист 

національного товаровиробника, призведе до 

збільшення доходів консолідованого бюджету, які 

передбачено зараховувати до доходної частини 

Стабілізаційного фонду та відновлення рівноваги 

платіжного балансу України 

Податковий кодекс України № 

2755-VI від 02.12.2010 (станом на 

27.05.12) 

Ставки акцизного збору з одиниці товару : пиво із 

солоду (солодове) 0,81 грн. за 1 л, вина виноградні 

натуральні 0,01 грн. за 1 л, вина натуральні з 

доданням спирту та міцні (кріплені) 2,33 грн. за 1 л, 

вина ігристі, вина газовані 3,38 грн. за 1 л, вермути та 

інші вина виноградні натуральні з доданням 

рослинних або ароматизувальних екстрактів 2,33 грн. 

за 1 л, сидр і перрі (без додання спирту) 0,46 грн. за 1 

л, інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі  
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 (грушевий напій), напій медовий); інші зброджені 

напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій 

медовий); суміші із зброджених напоїв та суміші 

зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в 

іншому місці не зазначені (з доданням спирту) 45,87 

грн. за 1 л 100-відсоткового спирту, Спирт етиловий, 

неденатурований, з концентрацією спирту 80 об. % 

або більше; спирт етиловий та інші спиртові 

дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом 

перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації 

45,87 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту, спирт 

етиловий, неденатурований з концентрацією спирту 

менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні 

напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт 45,87 грн. за 1 л 100-

відсоткового спирту. 

Податковий кодекс України № 

2755-VI від 02.12.2010 (станом на 

27.05.12) 

 

Ставки акцизного збору з одиниці товару 

(специфічні): сигари, включаючи сигари з 

відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з 

вмістом тютюну 172,11 грн. за 1 кг (нетто), сигарети 

без фільтра, цигарки 49,48 грн. за 1000 шт., сигарети з 

фільтром, 110,64 грн. за 1000 шт., тютюн та 

замінники тютюну, інші, промислового виробництва; 

тютюн «гомогенізований» або «відновлений»; 

тютюнові екстракти та есенції 61,47 грн. за 1 кг 

(нетто), тютюн для куріння, з вмістом або без вмісту 

замінників у будь-якій пропорції 86,05 грн. за 1 кг 

(нетто), жувальний і нюхальний тютюн 24,59 грн. за 1 

кг (нетто). Ставки акцизного збору у процентах до 

обороту з реалізації товару сигарети без фільтра, 

цигарки – 20%, сигарети з фільтром – 25%. 

 

Таблиця 2.48 – Основні заходи державного регулювання оптової 

торгівлі продовольчими товарами 
Назва та реквізити 

регулюючого 

підзаконного акта 

Передбачені заходи 

1 2 

Постанова Кабінету Міністрів 

України за № 1548 від 25.12.1996 

р. «Про встановлення 

повноважень органів виконавчої 

влади та виконавчих органів 

міських рад щодо регулювання 

цін (тарифів)» (станом на 

25.01.2012)  

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, 

Київська та Севастопольська міські державні 

адміністрації регулюють (встановлюють):  

– граничні торговельні (постачальницько-збутові) 

надбавки до оптової ціни виробника (митної вартості) 

на борошно, хліб, макаронні вироби, крупи, цукор, 

яловичину, свинину і м'ясо птиці, ковбасні вироби 

варені, молоко, сир, сметану, масло вершкове, олію 

соняшникову, яйця курячі не вище 15 відсотків без 

урахування витрат з їх транспортування у 

міжміському сполученні; 
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 – оптово-відпускні ціни на борошно пшеничне 

вищого, першого і другого сорту, борошно житнє 

обдирне, крупи гречані, яловичину, свинину, м'ясо 

птиці, ковбасні вироби варені, молоко коров'яче 

питне (пастеризоване, фасоване у плівку), сир, 

сметану, масло вершкове, яйця курячі, цукор, олію 

соняшникову шляхом декларування їх зміни; 

– граничні рівні рентабельності пакування 

(фасування) продовольчих товарів, щодо яких 

запроваджено державне регулювання цін, без 

урахування вартості сировини не вище ніж 10 

відсотків. 

Постанова Кабінету Міністрів 

України № 1222 від 17.10.2007 р.  

«Про затвердження Порядку 

декларування зміни оптово-

відпускних цін на продовольчі 

товари» 

(зі змінами станом на 09.02.2011) 

Визначено механізм декларування суб'єктами 

господарювання зміни оптово-відпускних цін на 

борошно пшеничне вищого, першого і другого сорту, 

борошно житнє обдирне, крупи гречані, яловичину, 

свинину, м'ясо птиці (тушка), ковбасні вироби варені, 

крім вищого сорту, молоко коров'яче питне 

(пастеризоване, фасоване у плівку), сир 

кисломолочний з вмістом жиру до 9 відсотків, 

сметану з вмістом жиру до 20 відсотків, масло 

вершкове з вмістом жиру до 72,5 відсотка, яйця 

курячі, цукор-пісок, олію соняшникову. 

Декларуванню підлягають зміни оптово-відпускних 

цін на продовольчі товари, зазначені у пункті 1 цього 

Порядку, у разі, коли такі ціни збільшуються 

протягом місяця більш як на 1 відсоток. 

Декларуванню не підлягають оптово-відпускні ціни 

на продовольчі товари при застосуванні їх нижчими 

від задекларованих. Крім того, не підлягають 

декларуванню оптово-відпускні ціни у випадку їх 

підвищення після зниження, але не вище ніж 

задекларовані 

Податковий кодекс України № 

2755-VI від 02.12.2010 (станом на 

27.05.2012) 

Ставки акцизного збору з одиниці товару : пиво із 

солоду (солодове) 0,81 грн. за 1 л, вина виноградні 

натуральні 0,01 грн. за 1 л, вина натуральні з 

доданням спирту та міцні (кріплені) 2,33 грн. за 1 л, 

вина ігристі, вина газовані 3,38 грн. за 1 л, вермути та 

інші вина виноградні натуральні з доданням 

рослинних або ароматизувальних екстрактів 2,33 грн. 

за 1 л, сидр і перрі (без додання спирту) 0,46 грн. за 1 

л, інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі 

(грушевий напій), напій медовий); інші зброджені 

напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій 

медовий); суміші із зброджених напоїв та суміші 

зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в 

іншому місці не зазначені (з доданням спирту) 45,87 

грн. за 1 л 100-відсоткового спирту, Спирт етиловий, 

неденатурований, з концентрацією спирту 80 об. % 

або більше; спирт етиловий та інші спиртові 
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дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом 

перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації 

45,87 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту, спирт 

етиловий, неденатурований з концентрацією спирту 

менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні 

напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт 45,87 грн. за 1 л 100-

відсоткового спирту. 

Податковий кодекс України № 

2755-VI від 02.12.2010 (станом на 

27.05.2012) 

Ставки акцизного збору з одиниці товару 

(специфічні): сигари, включаючи сигари з 

відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з 

вмістом тютюну 172,11 грн. за 1 кг (нетто), сигарети 

без фільтра, цигарки 49,48 грн. за 1000 шт., сигарети з 

фільтром, 110,64 грн. за 1000 шт., тютюн та 

замінники тютюну, інші, промислового виробництва; 

тютюн «гомогенізований» або «відновлений»; 

тютюнові екстракти та есенції 61,47 грн. за 1 кг 

(нетто), тютюн для куріння, з вмістом або без вмісту 

замінників у будь-якій пропорції 86,05 грн. за 1 кг 

(нетто), жувальний і нюхальний тютюн 24,59 грн. за 1 

кг (нетто). Ставки акцизного збору у процентах до 

обороту з реалізації товару сигарети без фільтра, 

цигарки – 20%, сигарети з фільтром – 25%. 

Закон України вiд 19.12.1995 

№481/95-ВР "Про державне 

регулювання виробництва і 

торгівлі спиртом етиловим, 

коньячним і плодовим, 

алкогольними напоями та 

тютюновими виробами" 

Встановити річну плату за ліцензії на право оптової 

торгівлі у розмірі:  

– алкогольними  напоями, крім сидру та перрі (без 

додання спирту) – 500000 грн;  

– тютюновими виробами – 500 000 грн;  

– сидром та перрі (без додання спирту) – 780 грн 

Постанова КМУ від 30 жовтня 

2008 р. N 957 «Про встановлення 

розміру мінімальних оптово-

відпускних і роздрібних цін на 

окремі види алкогольних напоїв 

вітчизняного виробництва» 

Мінімальна ціна за 1 літр 100-відсоткового спирту, 

гривень: горілка та лікеро-горілчані вироби 68,05; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані 

шляхом перегонки виноградного вина або вичавок 

винограду: 

коньяк три зірочки 95,35 грн, коньяк чотири зірочки 

106,3 грн, коньяк п'ять зірочок 120,8 грн, інші 

спиртові дистиляти та спиртні напої 95,35 грн 

 

Таблиця 2.49 – Основні заходи державного регулювання роздрібної 

торгівлі продовольчими товарами 
Назва та реквізити 

регулюючого 

підзаконного акта 

Передбачені заходи 

1 2 

Постанова Кабінету Міністрів 

України за № 1548 від 25.12.1996 

р. «Про встановлення 

повноважень органів виконавчої  

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, 

Київська та Севастопольська міські державні 

адміністрації регулюють (встановлюють):  

– граничні рівні рентабельності та торговельні  
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влади та виконавчих органів 

міських рад щодо регулювання 

цін (тарифів)» (станом на 

25.01.2012) 

надбавки на дитяче харчування; 

– граничні розміри плати за послуги, що надаються у 

торговельних об'єктах, на ринках з продажу 

продовольчих та непродовольчих товарів; граничні 

рівні цін, нормативи рентабельності (у розмірі не 

вище 20 відсотків) за надання в оренду торгових 

приміщень (площ), торговельно-технологічного 

та/або холодильного устаткування у торговельних 

об'єктах, на ринках з продажу продовольчих та 

непродовольчих товарів;  

– граничні торговельні (постачальницько-збутові) 

надбавки до оптової ціни виробника (митної вартості) 

на борошно, хліб, макаронні вироби, крупи, цукор, 

яловичину, свинину і м'ясо птиці, ковбасні вироби 

варені, молоко, сир, сметану, масло вершкове, олію 

соняшникову, яйця курячі не вище 15 відсотків без 

урахування витрат з їх транспортування у 

міжміському сполученні;  

– граничні торговельні надбавки на рівні не вище 10 

відсотків конкурсної ціни на м'ясо, реалізоване з 

державного резерву відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2005 р. N 266 

"Про порядок реалізації м'яса з державного резерву". 

Закон України вiд 19.12.1995 № 

481/95-ВР "Про державне 

регулювання виробництва і 

торгівлі спиртом  етиловим,  

коньячним  і  плодовим,  

алкогольними  

напоями та тютюновими 

виробами" 

Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю 

алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без 

додання спирту), становить 8000 гривень на кожний 

окремий, зазначений в ліцензії електронний 

контрольно-касовий апарат (книгу обліку 

розрахункових операцій), що знаходиться у місці 

торгівлі; на роздрібну торгівлю тютюновими 

виробами на кожне місце торгівлі – 2000 гривень, а 

на території сіл і селищ, за винятком тих, що 

знаходяться у межах території міст, – 500 гривень на 

роздрібну торгівлю алкогольними напоями, крім 

сидру  та перрі (без додання спирту), на кожний 

окремий, зазначений у ліцензії електронний 

контрольно-касовий апарат (книгу обліку 

розрахункових операцій), що знаходиться у місці 

торгівлі, і 250 гривень – на роздрібну торгівлю 

тютюновими виробами на кожне місце торгівлі. 

Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю сидром та 

перрі (без додання спирту) становить 780 гривень на 

кожне місце торгівлі незалежно від його 

територіального розташування. 

Для місць торгівлі, які розташовані за межами 

території міст обласного підпорядкування і міст 

Києва та Севастополя до 50 км та які мають 

торговельні зали площею понад 500 кв. м, плата за 

ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними 

напоями,  крім  сидру  та  перрі  (без додання спирту),  
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 становить 8000 гривень на кожний окремий, 

зазначений в ліцензії електронний контрольно-

касовий апарат (книгу обліку розрахункових 

операцій), що знаходиться у місці торгівлі, та 2000 

гривень на роздрібну торгівлю тютюновими 

виробами на кожне місце торгівлі. 

Постанова КМУ від 30 жовтня 

2008 р. N 957 «Про встановлення 

розміру мінімальних оптово-

відпускних і роздрібних цін на 

окремі види алкогольних напоїв 

вітчизняного виробництва» 

Мінімальна ціна за 1 літр 100-відсоткового спирту: 

горілка та лікеро-горілчані вироби 89,8 грн; спиртові 

дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом 

перегонки виноградного вина або вичавок винограду: 

коньяк три зірочки 131,6 грн, коньяк чотири зірочки 

146,7 грн, коньяк п'ять зірочок 166,7 грн, інші 

спиртові дистиляти та спиртні напої 131,6 грн; вина: 

у скляній тарі місткістю 0,7 л 12 грн, в іншій тарі 

місткістю 1 л 12 грн 

 

На практиці виділяється дві форми регулювання ціноутворюючих 

факторів: 

1) ринкове саморегулювання, що реалізується на основі досягнення 

рівноваги між платоспроможним попитом і пропозицією товарів чи послуг; 

2) суб’єктивне регулювання ціноутворюючих факторів, що 

відбувається у вигляді як свідомих цілеспрямованих заходів з боку 

державних органів, так і стихійних дій представників законодавчої та 

виконавчої влади, спрямованих на захист інтересів окремих соціальних груп 

або галузей економіки (окремих підприємств) [307]. 

Державне регулювання ціноутворюючих факторів досягається кількома 

методами, серед яких: прямі та опосередковані [147].  

До прямих належать методи, які відображають безпосередній вплив 

держави на регулювання цін і тарифів виробників товарів і послуг: 

установлення фіксованих або граничних рівнів цін, декларування зміни ціни, 

введення граничних розмірів торговельно-збутової націнки, блокування цін, 

надання дотацій виробникам товарів; укладання договорів про ціни між 

державою та підприємствами тощо.  

Слід зауважити, що у період виникнення кризових явищ у різних 

сферах, пов’язаних із виробництвом продовольчих товарів, державні органи 

влади різних рівнів укладають меморандуми про регулювання різних цінових 

ситуацій з різними суб’єктами господарювання. Так, наприклад, на 

галузевому рівні у вересні 2007 р. Кабінет Міністрів України домовився з 

підприємствами масложирової галузі, що входять до складу асоціації 

"Укролияпром", про стабілізацію цін на внутрішньому ринку. Згідно з 

документом, уряд зобов'язався сприяти стабілізації ринку масложирової 

продукції шляхом того, що збалансувало інтересів держави, 
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сільськогосподарською і переробляючою сфер масложирового виробництва і 

внутрішнього споживання; забезпечувати координацію дій місцевої влади по 

встановленню граничних рівнів торговельних надбавок; зберегти протягом 

маркетингового року діючий порядок митно-тарифного регулювання при 

експортно-імпортних операціях для недопущення значних цінових коливань; 

притягати експертів масложирової галузі для розробки і удосконалення 

законодавчої бази з розвитку ринків олійної сировини і масложирової 

продукції. Уряд спільно з асоціацією "Укроліяпром" і представниками 

компаній зобов'язалися використовувати механізми стабілізації цін на 

масложирову продукцію. У свою чергу масложирові підприємства 

зобов'язалися стабільно і безперебійно забезпечувати внутрішній ринок 

якісним маслом для забезпечення споживання в об'ємах, визначених 

балансом попиту і пропозицій шляхом створення перехідних стабілізаційних 

запасів масла. А також розробляти і реалізовувати заходи, спрямовані на 

зростання виробництва масложирової продукції і стабілізації цінової ситуації 

на внутрішньому ринку; розширювати мережу фірмової торгівлі, а також 

пункти продажу масла населенню за ціною виробника; проводити ціновий 

моніторинг і брати участь в узагальненні та аналізі даних фінансової 

звітності [122].  

Прикладом міжгалузевих домовленостей був Меморандум про 

взаєморозуміння, підписаний у квітні 2008 р. урядом України, рядом 

галузевих асоціацій, компаній-виробників продовольчих товарів і роздрібних 

мереж. Відповідно до цього документу, роздрібна націнка на соціально 

значущі продукти харчування не повинна буде перевищувати 10%. Дії 

меморандуму поширилися на 33 позиції харчових продуктів. Цілями 

досягнутих угод були стабілізація цінової ситуації на продовольчому ринку 

України і забезпечення населення соціально значущими товарами за 

доступними цінами. У числі цих товарів, зокрема, борошно, хліб і 

хлібобулочні вироби, макаронні вироби, крупи, рис, яловичина, свинина, 

курятина, ковбаса варена, молоко і кисломолочна продукція (за винятком 

товарів тривалого зберігання), соняшникова і вершкова олія, курячі яйця, 

цукор. Від уряду України меморандум підписали міністри економіки і 

аграрної політики, а також голови Держкомрезерву і Аграрного фонду 

України. З боку галузевих організацій підпису під документом поставили 

представники асоціацій "Укроліяпром", "Союз птахівників України", 

"Укрм’ясо", "Укрцукор" "Укрмолпром" і об'єднання "Союз молочних 

підприємств України". У числі компаній-виробників, що підписали 

меморандум, "Бунге", "Кернел Груп", Пологовський маслоекстракційний 

завод, "Астарта-Київ", "Дакор", "Укррос", "Комплекс "Агромарс", 

"Миронівський хлібопродукт", корпорація "Тваринпром", Бахмутский 

аграрний союз, "Гранум" і "Агропромислова компанія". У числі підприємств 
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мережевої роздрібної торгівлі Національна асоціація розвитку торгівлі і 

сервісу, "Фоззі-Груп", "Фуршет", "Велика Кишеня", "Метро Кеш енд Кері 

Україна", "Еко-маркет", "О´КЕЙ" і "БІЛЛА" [184].  

Серед прикладів регіональних домовленостей можна навести 

Меморандум про непідвищення ціни на хліб, підписаний у серпні 2010 р. 

представниками Харківської обласної державної адміністрації (ХОДА), 

Держінспекції по контролю за цінами в Харківській області, Харківського 

обласного відділення Антимонопольного комітету України, а також 

виробниками борошна, хліба, хлібобулочних виробів і підприємцями. Згідно 

з документом, виробники борошна, хліба і хлібобулочних виробів повинні 

заздалегідь купувати необхідну кількість зерна для безперебійної роботи 

підприємств впродовж року, безперебійно забезпечувати споживачів області 

хлібом і хлібобулочними виробами в необхідній кількості і асортименті з 

дотриманням якісних параметрів продукції; не допускати необґрунтованого 

підвищення цін на борошно, хліб і хлібобулочні вироби; забезпечувати 

оперативне інформування органів державної влади, Державній інспекції з 

контролю за цінами в Харківській області і населення області про 

заплановані зміни цін на борошно і хліб з обґрунтуванням причин подібних 

змін не пізніше чим за 2 тижні до введення їх в дію. У свою чергу, обласна 

влада обіцяє сприяти формуванню регіональних ресурсів продовольчого 

зерна і підтримці його річного запасу, а також закупівлі в Аграрному фонді 

України і Держкомрезерві України борошна для хлібопекарських 

підприємств в об'ємах, необхідних для збереження стабільної цінової 

ситуації на ринку хліба і хлібобулочних виробів. ХОДА береться забезпечити 

дотримання законодавства відносно господарської самостійності суб'єктів 

ринку і невтручання органів влади в підприємницьку діяльність, сприяти 

розвитку ринкових стосунків у сфері виробництва і реалізації борошна, хліба 

і хлібобулочних виробів, забезпечувати захист інтересів виробника області. 

Крім того, облдержадміністрація повинна запобігати проявам 

антиконкурентних дій з боку органів влади [308].  

У грудні 2010 р. у Харківської області підписано Меморандум 

порозуміння між Харківською обласною державною адміністрацією, 

представниками державних органів контролю, виробниками основних 

продовольчих товарів, суб’єктами оптової торгівлі та мережами 

супермаркетів продовольчого профілю, а саме головою Харківської обласної 

державної адміністрації, заступником головою облдержадміністрації, 

начальником Головного управління економіки ХОДА , Головного управління 

агропромислового розвитку ХОДА, представниками Державної інспекції з 

контролю за цінами в Харківській області, Харківського обласного 

Головного управління у справах захисту прав споживачів, Харківського 

територіального відділення Антимонопольного комітету України, 
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керівниками 9-ти мереж супермаркетів і керівниками 23-х підприємств 

переробної промисловості [30]. 

З боку торгівлі, документ підписали керівники таких роздрібних мереж 

як: "Велика Кишеня", "Сільпо", "Фора", "АТБ-маркет", "Клас", "РОСТ", 

"Восторг", "Дігма" і "Таргет". З боку оптової торгівлі були підписанти: ТОВ 

"Посад" і ТОВ АПК "Харьковцукорсбуд". 

Виробники основних продуктів харчування, згідно вимог 

Меморандуму, зобов'язалися забезпечити стабільні оптово-відпускні ціни на 

основні продукти харчування, а оптові підприємства – мінімальні оптові 

націнки на вказану в Меморандумі продукцію. Керівники мереж 

супермаркетів зобов’язалися максимально позбавлятися від посередників, 

віддавати перевагу при укладенні договорів на постачання продукції 

безпосередньо її виробникам, максимально рекламувати в супермаркетах 

товари соціальної групи, ціни на такі товари і їх виробників. У свою чергу, 

обласна державна адміністрація забезпечує підтримку підприємств в рішенні 

їх проблем, а також сприятиме інтервенції продовольчої продукції з 

державних резервів [30]. 

Досягнення цілей методом запровадження обов’язкового декларування 

змін оптово-відпускних цін на продукти харчування, такі як борошно 

пшеничне та житнє, яловичина, свинина, м’ясо птиці, ковбасні вироби варені, 

молоко, сир, сметана, масло вершкове, яйця курячі, цукор та олія 

соняшникова, забезпечується шляхом надання облдержадміністраціям 

повноважень щодо здійснення вищевказаних дій. Підприємство (виробник 

продукції) для підвищення цін має звернутися до відповідних органів на 

отримання дозволу, що передбачає надання інформації стосовно 

обґрунтування підвищення собівартості продукції з об’єктивних причин, 

серед яких може бути збільшення тарифів на електроенергію, 

газопостачання, підвищення ставок податків або орендної плати тощо. Для 

декларування українські підприємства подають дані щодо запланованого 

рівня цін, калькуляцію собівартості продукції з розшифруванням 

подорожчання матеріальних витрат і збільшення трудовитрат, досягнутий і 

запланований розмір прибутку, рівень рентабельності на підприємстві в 

цілому та обґрунтування причин його зміни. 

Право встановлення та регулювання цін на дитяче харчування, послуги, 

що надають лікувально-профілактичні державні та комунальні заклади 

охорони здоров’я, граничні надбавки на окремі види вітчизняних та 

імпортних лікарських засобів і виробів медичного призначення й інші товари 

першої необхідності здійснюється шляхом надання досить широкого кола 

повноважень місцевим органам виконавчої влади, що дає їм можливість 

оперативно реагувати на зміни в ціновій політиці та здійснювати 

регулювання цін з урахуванням місцевих особливостей із застосуванням 
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уведення максимального розміру торговельно-збутової надбавки. 

Друга група методів опосередкованого державного регулювання 

ціноутворюючих факторів спрямована на непряме регулювання на 

макрорівні споживчого попиту і товарної пропозиції і об’єднує: методи, що 

стимулюють зростання доходів населення, отже, опосередковано 

підвищують сукупний платоспроможний попит в економіці; методи 

кредитно-грошового регулювання, що за різних макроекономічних умов 

можуть мати рестриктивні чи експансійні ознаки; методи, що стимулюють 

інвестиційний процес; методи протекціоністського по відношенню до 

вітчизняних підприємств розширення ринків збуту товарів українського 

виробництва; методи, що забезпечують розширення споживчого попиту на 

вітчизняні товари; методи, які шляхом податкового регулювання 

стимулюють (залежно від поточних пріоритетів держави) зростання 

сукупного платоспроможного попиту, активізацію процесу капіталотворення, 

скорочення виробничих витрат тощо [307]. Також опосередковано вплив на 

цінову ситуацію чинять здійснення товарних інтервенцій, особливо 

важливим на сьогодні є той факт, що вступив в силу закон 1447-VI Про 

внесення змін до деяких законів України відносно вдосконалення механізмів 

державного регулювання ринку сільськогосподарської продукції, – 

прийнятий Верховною Радою України 4 червня 2009 р., де передбачено 

створення Державного інтервенційного фонду, який «формується Аграрним 

фондом за рахунок фінансових інтервенцій і заставних закупівель і 

використовується для здійснення товарних інтервенцій з метою забезпечення 

цінової стабільності»; обмеження імпорту певних продовольчих товарів та 

обмеження експорту певної продовольчої сировини та певних продовольчих 

товарів. 

Таким чином, державне регулювання цін вносить істотні корективи у 

формування цінової політики підприємств торгівлі, які займаються 

реалізацією продовольчих товарів. 
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РОЗДІЛ 3  

ЦІНОУТВОРЕННЯ В РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ ТА ЦІНОВА 

ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 

ПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ 

 

3.1. Торговельна надбавка як елемент роздрібної ціни та чинники, 

що її визначають 

 

Метою діяльності будь-якої торговельної організації, зокрема 

підприємства роздрібної торгівлі, є отримання прибутку шляхом задоволення 

попиту кінцевих споживачів товарів та послуг. При цьому прибуток 

торговельного підприємства залежить від множини чинників. Одним із 

найважливіших є роздрібна ціна товарів. Для того, щоб бізнес приносив 

прибуток, вона повинна перевищувати вартість товарів, яка складається із 

закупівельної вартості товару і вартості його доставки, зберігання, викладки і 

т. ін.   

Продовольчі товари завжди будуть користуватися попитом, адже вони 

задовольняють одну з базових потреб людей – харчування. Власники 

продовольчих магазинів почувають себе впевнено як під час економічного 

підйому, так і в період спаду. При цьому, вони повсякденно стикаються з 

проблемою визначення і встановлення цін на пропоновані ними продовольчі 

товари і послуги, що обумовлює необхідність обґрунтування їх цінової 

політики. 

В даному контексті слід зазначити, що предметом цінової політики 

торговельного підприємства виступає не ціна товару в цілому, а лише один з 

її елементів – торговельна надбавка [163]. Саме цей елемент характеризує 

ціну торговельної послуги, що пропонується покупцеві при реалізації 

товарів.  

Згідно ДСТУ «Торгівля роздрібна та оптова. Терміни та визначення 

понять», торговельна надбавка – це елемент ціни продавця, який дозволяє 

покрити витрати обігу торговельної організації й отримати економічні 

вигоди (прибуток) [100]. Саме цей елемент ціни торговельне підприємство 

формує самостійно з урахуванням рівня ціни виробника, умов власної 

господарської діяльності, кон’юнктури споживчого ринку та інших чинників. 

Об’єктивне існування торговельної надбавки полягає в тому, що 

послуги підприємств торгівлі мають для споживача певну цінність, що 

потребує оплати. Торговельна надбавка виступає як ціна торговельної 

послуги і формується у відповідності із загальним механізмом 

ціноутворення. Її розмір повинен не лише покрити обсяг витрат обігу 

підприємств торгівлі, але й забезпечувати отримання прибутку. 

Надбавка до ціни є ціною, яка встановлюється залежно від особливих 
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вимог покупця при виконанні спеціального, індивідуального замовлення, за 

підвищену якість товару, надання додаткових сервісних послуг, розстрочку 

платежу і таке інше. Метод надбавок є поширеним методом ціноутворення, 

згідно з яким до ціни на визначений товар додають надбавку, яка відповідає 

додатковим витратам та престижності отриманого унікального продукту 

(товару) [24]. 

У цьому разі торговельна надбавка є важливим економічним важелем 

управління доходами торговельного підприємства. Досягнення достатньої 

суми доходів дозволяє підприємству перекривати витрати, що були здійснені 

для отримання таких доходів, а також збільшувати прибуток, необхідний для 

розвитку підприємства.  

Торговельні надбавки є самостійними елементами ціни і за своєю 

економічною природою аналогічні оптовим цінам підприємства. Вони 

покликані відшкодовувати витрати обігу і забезпечувати отримання прибутку 

торговельним підприємствам. Тому розмір надбавки залежить від величини 

витрат у сфері обігу (на заробітну плату, транспортування, зберігання, 

підготовку товарів до продажу, навантажувально-розвантажувальні роботи, 

паливно-енергетичні витрати, амортизацію, оренду торговельних приміщень, 

а також чисті витрати торгівлі, тобто витрати з обміну товарів на гроші 

тощо), бажаного рівня прибутку, обсягу товарообороту, місця розташування, 

спеціалізації роздрібного торговельного підприємства, інших чинників. 

Враховуючи, що надбавки є формою доданої вартості, до їхнього складу 

входить відповідний податок. 

Торговельні надбавки складаються з трьох частин: витрат обігу, 

прибутку торговельного підприємства, податку на додану вартість (ПДВ) 

(рис. 3.1): 
 

                                   Н = ВО + П + ПДВ,                                              (3.1) 

де  Н – торговельна надбавка, грн.; 

ВО – витрати обігу торговельного підприємства, грн.; 

П – прибуток від реалізації товарів, грн.; 

ПДВ – податок на додану вартість, грн. 
 

 

Рисунок 3.1 – Склад елементів торговельної надбавки підприємства 

роздрібної торгівлі 

Витрати обігу, пов’язані 

з реалізацією товару 

й наданням послуг 

Податкові платежі, 

що включаються 

до ціну товару 

Прибуток  

від реалізації  

товару 

Загальний розмір торговельної надбавки 
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Торговельна надбавка – це елемент ціни продавця, що забезпечує йому 

відшкодування витрат із продажу товарів і одержання прибутку, та 

визначається у відсотках до ціни придбання товарів без ПДВ суб’єктами 

роздрібної торгівлі [134]. 

Розрахунок роздрібної ціни з надбавкою здійснюється за формулою 

[295]: 

                                                                             (3.2) 

де ЦР – ціна реалізації товару, грн.; 

ЦП – ціна придбання товару (відпускна ціна виробника чи 

посередника), грн.; 

Н – торговельна надбавка, %. 

Як уже зазначалося, за умов ринкової економіки підприємства 

роздрібної торгівлі використовують переважно саме метод встановлення 

торговельної надбавки. Однак, в окремих випадках виникає необхідність 

використовувати не надбавку до ціни, а її знижку. Застосування знижки в 

основному зумовлене ситуацією, коли постачальник (виробник чи 

генеральний дилер) сам пропонує продавцю ціну кінцевої реалізації товару. 

Тоді продавець повинен визначити ціну придбання, за якою йому доцільно 

купити такий товар, щоб забезпечити собі бажану величину торговельної 

знижки. Випадки, коли виробник фіксує роздрібну ціну та надає 

посередникові (в якості якого виступає роздрібне торговельне підприємство) 

торговельну знижку, досить обмежені, але все ж таки мають місце в практиці 

діяльності підприємств. 

У даному випадку ціну придбання товару визначають за формулою 

[295]: 

                                                                            (3.3) 

де З – торговельна знижка, %. 

Таким чином, частку роздрібної ціни, яка залишається на користь 

роздрібного торговельного підприємства, можна розглядати, з одного боку, 

як надбавку до ціни придбання, а з іншого, – як знижку з ціни реалізації. При 

цьому абсолютні величини надбавки або знижки збігатимуться, а відсоткові 

значення будуть різними, що зумовлено неоднаковою базою їхнього 

обчислення. 

Переважну більшість роздрібної ціни реалізації товарів складає 

виробнича складова, тобто ціна виробника. Хоча торговельне підприємство і 

може впливати на рівень цієї ціни, рівень цього впливу незначний. Значною 

мірою рівень ціни виробника визначається чинниками виробничого 



 

 165 

характеру та його маркетинговою стратегією [108]. 

На відміну від торговельного підприємства, виробниче підприємство 

повністю самостійне в питанні встановлення рівня ціни на власну продукцію. 

Торговельне ж підприємство самостійне лише у межах встановленні розміру 

торговельної надбавки, який складає визначений відсоток від ціни роздрібної 

реалізації товару. У зв’язку з цим цінова політика роздрібного торговельного 

підприємства значною мірою орієнтується на цінову політику виробника 

товарів [17]. 

Слід відзначити, що незважаючи на високу міру зв’язку з ціною 

виробника, рівень торговельної надбавки далеко не завжди визначається 

рівнем ціни на товар, а цінова політика роздрібного торговельного 

підприємства має незалежний характер. Так, за низького рівня ціни 

виробника може бути сформований високий рівень торговельної надбавки, 

бо роздрібна торгівля надає споживачу специфічні послуги, забезпечуючи 

можливість вибору для найкращого задоволення своїх потреб, і навпаки – за 

високого рівня ціни виробника торговельні підприємства часто обмежуються 

низьким рівнем торговельної надбавки. 

З розглянутих положень можна зробити висновок, що основна частина 

роздрібної ціни товару формується виробником або іншим постачальником, 

предметом же цінової політики роздрібного торговельного підприємства 

виступає торговельна надбавка. Іншими словами, визначення кінцевої ціни 

реалізації товару відбувається, виходячи з ціни закупівлі товару (основна 

частина), яка встановлюється виробником, і самостійно встановленого 

роздрібним торговельним підприємством розміру торговельної надбавки. 

На рис. 3.2 представлений ринковий діапазон, в межах якого роздрібне 

торговельне підприємство формує свою цінову політику. 
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Рисунок 3.2 – Ринковий діапазон («поле»), в межах якого формує свою 

цінову політику підприємство роздрібної торгівлі продовольчими товарами 

[24] 
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З рисунка видно, що нижньою межею формування торговельної 

надбавки підприємства роздрібної торгівлі є ціни оптової пропозиції товару 

на ринку, які визначаються цінами його виробників і оптових посередників. 

Ця нижня межа формування торговельної надбавки роздрібних підприємств 

у певній мірі рухома, оскільки ціна оптових продавців в процесі здійснення 

комерційних угод може підлягати «уторговуванню». Верхньою межею 

формування торговельної надбавки підприємств роздрібної торгівлі є ціни 

попиту кінцевих покупців товару. Ця верхня межа також може варіювати в 

певній мірі за рахунок рівня торговельного обслуговування покупців, що 

супроводжує роздрібний продаж товарів. Таким чином, «поле» формування 

цінової політики підприємствами роздрібної торгівлі продовольчими 

товарами, хоча й має чітко виражені ринкові обмежувачі, в кількісному 

відношенні все ж таки є до певної міри рухомим (мобільним) [24].       

У зв’язку з цим характерною особливістю роздрібних торговельних 

підприємств, зокрема продовольчих, є адаптація відомих методів 

ціноутворення стосовно визначення суми і рівня торговельної надбавки. 

Поряд із зовнішніми межами можливого діапазону формування 

торговельної надбавки роздрібного торговельного підприємства,  існують і 

внутрішні можливості торговельного підприємства в питанні варіювання 

роздрібною ціною, які пов’язані з можливостями варіювання розміром 

торговельної надбавки (див. рис. 3.1). 

Обґрунтування рівня торговельної надбавки – найбільш відповідальний 

момент при формуванні роздрібної ціни товару. Її розмір повинен дозволити 

підприємству, з одного боку, покрити витрати обігу й отримати прибуток від 

реалізації, а з іншого боку, – забезпечити конкурентоспроможність 

роздрібних цін на товари [292]. 

Як відзначалося нами вище, торговельна надбавка підприємства 

роздрібної торгівлі складається з трьох основних елементів: суми витрат 

обігу, пов’язаних з реалізацією товару; суми податкових платежів, що 

включаються до ціни товару (до них відносяться податок на додану вартість, 

акцизний збір); суми прибутку від реалізації товарів. 

На перший погляд здається, що перші два елементи по відношенню до 

конкретного торговельного підприємства мають доволі жорсткі кількісні 

параметри (перший визначається витратомісткістю реалізації товарів, яка 

склалася в торговельному підприємстві, а другий – ставками податкових 

платежів), тобто підприємство роздрібної продовольчої торгівлі, формуючи 

власну цінову політику (встановлюючи рівні торговельної надбавки в 

роздрібній ціні товару), може варіювати лише розміром прибутку від 

реалізації товару [24]. Однак цю жорсткість у формуванні перших двох 

елементів торговельної надбавки в процесі розробки цінової політики 

роздрібне торговельне підприємство певною мірою може подолати. 
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Так, зниження рівня витрат обігу (тобто їх розміру в ціні кожного 

товару) може бути забезпечене за рахунок зросту обсягу товарообороту, 

реалізації внутрішніх резервів їх економії та інших напрямків господарської 

діяльності. Зниження суми і рівня податкових платежів, що включаються до 

ціни товару, може бути забезпечено за рахунок удосконалення асортиментної 

політики торговельного підприємства, відмови від імпорту ряду товарів й 

переорієнтації на реалізацію товарів вітчизняного виробництва, здійснення 

більш ефективної податкової політики та інших заходів. Зниження рівня 

перших двох елементів в роздрібній ціні товарів дозволяє формувати в межах 

діапазону торговельної надбавки вищій розмір прибутку (рівень 

рентабельності), тобто здійснювати більш ефективну цінову політику. 

Таким чином, при обґрунтуванні розміру торговельної надбавки 

роздрібним продовольчим торговельним підприємствам необхідно виходити 

з вільної відпускної ціни підприємства-виробника або ціни оптового 

посередника, враховувати як кон’юнктуру ринку конкретного товару, так і 

витрати й потреби самого підприємства. Від величини торговельної надбавки 

залежить розмір і рівень валового доходу роздрібного торговельного 

підприємства. Фактично саме за рахунок валового доходу, як реалізованої 

торговельної надбавки, покриваються витрати обігу і формується прибуток 

підприємства роздрібної торгівлі, тому існують об’єктивні причини для 

визначення мінімального рівня надбавки. 

Роздрібні продовольчі торговельні підприємства здійснюють 

реалізацію, як правило, великої кількості видів і різновидів товарів. Широта і 

глибина товарного асортименту обумовлює використання політоварної 

цінової політики, за якої рівень торговельної надбавки диференціюється не за 

товарами, а за асортиментними групами та комплексами споживчих товарів 

[339]. 

Диференціюючи рівні торговельної надбавки, що й становить суть 

цінової політики в торговельному підприємстві, власник намагається 

віднайти оптимальне співвідношення між споживчими вимогами та 

фактичним рівнем торговельного обслуговування. 

Ступінь гнучкості цінової політики торговельного підприємства, 

особливо роздрібного, обмежена, має більш стандартний характер щодо 

окремих груп покупців, часу реалізації, цінової ситуації.  

Встановлення ціни відбувається не в ході контакту з покупцем, а перед 

початком робочого дня. У зв’язку з цим продавець не має можливості гнучкої 

зміни роздрібної ціни. 

Встановлювати фіксований рівень торговельної надбавки на тривалий 

термін є недоцільним, оскільки зміна кон’юнктури споживчого ринку і 

конкурентного оточення призводить до коливання ринкових цін, що 

неодмінно повинно знайти відображення і бути врахованим при встановленні 
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рівня торговельної надбавки в роздрібній торгівлі. Рівень надбавки залежить 

від виду і особливостей товару, місця реалізації (універсальний або 

спеціалізований магазин), і навіть в межах одного підприємства на різні 

товари встановлюються різні рівні торговельної надбавки. Зрештою її 

обґрунтування зводиться до встановлення диференційованих надбавок і їх 

ув’язки з обсягом реалізації (товарооборотом) з метою отримання 

максимального розміру валового доходу від реалізації товарів. 

На сучасному етапі збільшується кількість чинників, що впливають на 

процес прийняття цінових рішень у роздрібному торговельному 

підприємстві. Це обумовлює розширення кола проблем, пов’язаних з їх 

виявленням та оцінкою у підприємстві. 

За ринкових умов господарювання до основних зовнішніх чинників, 

що впливають на величину торговельної надбавки підприємства роздрібної 

торгівлі відносяться наступні (рис. 3.3) [47]: 

– споживачі; 

– державні установи; 

– виробники і оптовики; 

– конкуренти. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Зовнішні чинники, що впливають на ціноутворення 

роздрібного продовольчого торговельного підприємства  
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Усі перелічені чинники впливають на розмір торговельної надбавки, й 

відповідно на політику ціноутворення роздрібного продовольчого 

торговельного підприємства (рис. 3.4). При чому, в одних випадках ці 

чинники надають лише незначного впливу, а в інших – жорстко обмежують 

можливості встановлення цін [21; 36]. У зв’язку з цим зупинимося на їх 

розгляді більш докладно.  

 

 

 
 

Рисунок 3.4 – Схема вплив чинників на ціноутворення роздрібного 

продовольчого торговельного підприємства 

 

В умовах ринку основна увага роздрібного продовольчого 

торговельного підприємства звернена на виявлення та оцінку такого чинника 

ціноутворення як споживачі.  

Так, на основі минулого досвіду у споживачів формуються очікування 

щодо рівня цін. З урахуванням цих очікувань вони вважають ціни високими, 

низькими або прийнятними. При цьому ціна найчастіше виступає 

показником якості товару. У зв’язку з цим при прийнятті цінових рішень у 

підприємстві необхідно враховувати як очікування покупців, так і оцінку 

споживачами взаємозв’язку між ціною та якістю. 



 

 170 

У споживачів складається уявлення про прийнятний діапазон цін для 

товарної категорії, тобто діапазон цін, який вони вважають реалістичним 

[17]. Так, якщо ціна товару перевищує даний діапазон, покупець відмовиться 

від його придбання. Водночас, споживачі не стануть купувати товар за ціною 

нижче прийнятного діапазону, оскільки в даному випадку у них виникають 

сумніви щодо якості товару. 

Варто відмітити, що різноманітні сегменти ринку мають різне уявлення 

про прийнятний діапазон цін. У зв’язку з цим роздрібним торговельним 

підприємствам доцільно виявляти відповідний діапазон цін для 

різноманітних сегментів ринку і встановлювати ціни в його межах. 

Роздрібні продавці продовольчих товарів стикаються з таким явищем, 

як цінова еластичність попиту (даний момент докладно розглядався нами у 

розділі 2), оскільки існує зв’язок між ціною, покупками споживачів та їх 

сприйняттям. Тому роздрібні продавці повинні розуміти сутність цього 

явища і враховувати при розробці цінової політики [351]. 

Для підприємств роздрібної торгівлі визначити цінову еластичність 

важко з двох причин. По-перше, важко точно передбачити попит на окремі 

товари в конкретні періоди (дні). По-друге, роздрібні продовольчі 

підприємства, зокрема супермаркети, продають тисячі товарів і визначити 

еластичність попиту для кожного з них просто неможливо. Тому вони 

звичайно використовують метод ціноутворення з середньою націнкою, 

орієнтуючись на конкурентів, на традиції й дані за всією галуззю. 

Чутливість до ціни змінюється від одного сегмента ринка до іншого і 

залежить від орієнтації покупців. Як відзначалося у 2 розділі роботи, на 

ринку продовольчих товарів виділяють наступні сегменти покупців: 

економні покупці; покупці, що орієнтовані на престиж; покупці, що 

орієнтовані на асортимент; покупці, що орієнтовані на індивідуальний підхід; 

покупці, що орієнтовані на зручність [17, 21]. Таким чином, не всі споживачі 

розглядають ціну товару як вирішальний чинник при здійсненні купівель. 

Виділивши потенційні сегменти покупців, роздрібне продовольче 

торговельне підприємство може визначити, які з них сформують його 

цільовий ринок. 

Прийняття рішень щодо цін на підприємстві пов’язано також з оцінкою 

споживачами взаємозв’язку між ціною та якістю. Внаслідок того, що 

більшість споживачів вважають ціну показником якості, підприємство 

повинно забезпечити відповідність між ціною та якістю товару. 

Найважливішим в цьому аспекті є питання безпеки харчування. 

Частіше за все це питання асоціюється з імпортними продуктами. Так, 

фахівці виявили, що в овочах і фруктах, які надходять з Туреччини, міститься 

заборонений в Україні вже 30 років пестицид ДДТ, а в деяких партіях 

кабачків вміст нітратів майже вдвічі перевищує ПДК [284]. 
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Оскільки споживачі зацікавлені в продукції високої якості, що 

відповідає основним вимогам охорони здоров’я і безпеки, роздрібні 

продовольчі торговельні підприємства повинні неодмінно враховувати цей 

фактор. Продукти харчування, які знижують рівень безпеки споживачів не 

повинні реалізовуватись на споживчому ринку. У цьому повинна проявитися 

жорстка позиція держави. 

Державу, як чинник ціноутворення, розглядають майже в усіх 

існуючих підходах до визначення чинників цінової політики підприємства 

[17, 21, 102; 156; 265], що відзначалося нами у розділі 2 даної роботи. 

Органи державного управління будують свої відносини з 

підприємствами роздрібної торгівлі, використовуючи інструменти податкової 

й фінансово-кредитної політики, включаючи встановлення ставок податків і 

податкових пільг, цін і правил ціноутворення, дотацій, економічних санкцій і 

ліцензій, соціальних та екологічних норм і нормативів та ін. 

Політика ціноутворення в Україні здійснюється з урахуванням 

правових, економічних та організаційних засад державного регулювання, 

визначених законами України «Про ціни і ціноутворення», «Про природні 

монополії», «Про захист економічної конкуренції», Господарським кодексом 

України та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють цю сферу. 

Урядові заходи, пов’язані з ціноутворенням на продовольчі товари, 

охоплюють сім основних сфер: горизонтальне фіксування ціни, вертикальне 

фіксування ціни, цінова дискримінація, мінімальні рівні цін, ціна одиниці 

товару, зняття цінника з товару, реклама цін (рис. 3.5). 

Горизонтальне фіксування ціни – це угода між виробниками, оптовими 

або роздрібними продавцями про встановлення певних цін. Такі угоди 

незаконні, незалежно від того, наскільки помірними є ціни. Роздрібні 

продавці також не мають права домовлятися один з одним про скидки та інші 

методи, що пов’язані з цінами. 

Вертикальне фіксування ціни має місце у випадку, коли фірми-

виробники і оптовики намагаються контролювати роздрібні ціни на свої 

товари й послуги. Виробники й оптовики не можуть вимагати, щоб роздрібні 

фірми додержувалися мінімальних роздрібних цін. 

Одним із видів вертикального ціноутворення є встановлення максима-

льних роздрібних цін. Тобто виробники мають право встановлювати верхній 

рівень цін, за якими роздрібні продавці можуть реалізовувати їх товари. 

Цінова дискримінація – продаж товару за цінами, що є нижчими за 

його вартість. Забороняється здійснювати цінову дискримінацію, якщо вона 

наносить збитки конкуренції. Цей акт торкається цін, знижок, премій, 

гарантій за купонами, постачання, зберігання та умов кредиту. Умови 

реалізації повинні бути доступними для всіх конкуруючих учасників збуту на 

пропорційно рівній основі [17]. 
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Рисунок 3.5 – Сфери державного регулювання ціноутворення на 

продовольчі товари  

 

Іноді роздрібні продавці встановлюють на деякі товари ціну нижчу за 

собівартість, щоб залучити до магазину більше покупців. Такі товари 

називають товарами, що продаються зі збитком для залучення покупців, або 

збитковими лідерами. Подібний метод часто використовують супермаркети, 

щоб підвищити загальний обсяг продажів і прибуток. У своїх діях вони 

виходять із того, що люди, які вже зайшли до магазину, куплять не один 

товар, а декілька.  

Закони про нечесну торгівлю, встановлення мінімальних цін 

спрямовані на те, щоб захистити дрібні роздрібні фірми від хижацького 

ціноутворення, за якого великі роздрібні продавці намагаються позбавитися 

від конкурентів і продають товари за дуже низькими цінами, що призводить 

до розорення дрібних роздрібних продавців. 

Розфасовка товарів в упаковки різних розмірів призвели до появи 

законів про ціну одиниці товару, які призначені для того, щоб надати 

споживачам можливість порівняти ціни на товари, що розфасовані в 

упаковки різних розмірів. Закони про встановлення цін на одиницю товару в 

найбільшій мірі торкаються саме продовольчих магазинів, які повинні 

вказувати як загальну ціну товару, так і ціну за одиницю виміру.  

Метою законів про ціну одиниці товару є надання споживачам більшої 

інформації. Хоча дослідження, що проводилися за даним питанням, 

піддавали сумніву ефективність такої практики, в подальшому було 

виявлено, що вона вигідна як для роздрібних фірм, так і для споживачів [21]. 
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Витрати роздрібного продавця включають визначення ціни за одиницю 

товару, друкування ярликів для продуктів і полиць та ведення обліку в 

комп’ютерних файлах. Ці витрати залежать від того, хто прикріплює ярлики 

до товарів (постачальник чи роздрібний продавець), кількості товарів, на 

яких необхідно вказати ціну за одиницю товару, частоти зміни ціни, обсягу 

продажів і кількості магазинів у мережі. Керівники супермаркетів говорять, 

що зазначення ціни за одиницю товару обходиться їм дешево, але дрібні 

продовольчі магазини несуть великі витрати [254].  

Взагалі передові великі роздрібні продовольчі торговельні 

підприємства зазначають, що використання системи вказування ціни за 

одиницю товару є не тільки рентабельним, але й приносить прибуток, 

оскільки при вказуванні ціни стає менше помилок, покращується контроль 

запасів і більш раціонально використовуються площі [60].  

Широке повсюдне впровадження комп’ютеризованих контрольно-

касових систем призвело до того, що багато фірм, особливо супермаркети, 

почали пропагандувати ідею зняття цінника з товару. Це означає, що ціна 

вказується лише на полицях або вивісках, але не на окремих товарах. 

Скануюче устаткування зчитує заздалегідь нанесені коди на етикетках 

товарів і вносить дані про ціну в касовий апарат на пункті контролю. 

Керівники супермаркетів стверджують, що зняття цінника з товару 

дозволяє значно скоротити витрати на заробітну плату, а отже, знизити ціни 

[96]. Однак противники даної системи стверджують, що це призводить до 

зростання помилок не на користь покупців, яким важко перевірити ціни при 

вибиванні чеку [21]. На сьогодні зняття цінників з товарів використовується 

у супермаркетах, при чому у покупців це практично не викликає заперечень, 

а економія отримується значна [311]. 

До напрямків впливу уряду на прийняття рішень по цінах на 

продовольчі товари також відноситься керівництво щодо реклами цін. Так, 

існують нормативи для реклами знижених цін, реклами цін у порівнянні з 

цінами конкурентів (тобто порівняльної цінової реклами) і реклами-

приманки. 

Згідно цих нормативів, роздрібному продавцю забороняється заявляти, 

що ціна товару знижена з деякого попереднього рівня (наприклад, стала 

нижчою за прейскурантну ціну або ціну, що пропонована виробником), якщо 

попередня ціна не була реальною, «дійсною» ціною, за якою цей роздрібний 

продавець регулярно пропонував товар чи послугу покупцям на протязі 

тривалого і недавнього періоду часу. 

Якщо роздрібний продавець заявляє, що його ціна нижча, ніж у інших 

торговельних фірм, він повинен переконатися, що це порівняння цін є 

коректним (тобто порівнюються фірми, які продають товари у великих 

кількостях в одній торговій зоні). Особливо спірним, але переважно 
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законним, є метод встановлення відповідності ціні конкурента. Коли 

роздрібний продавець здійснює політику, яка «гарантує встановлення 

відповідності самій низькій ціні будь-якого конкурента» [21] на один і той 

самий товар, то він в основному виходить з наступних припущень. По-перше, 

за такого підходу у покупця складається враження, ніби фірма завжди 

пропонує низькі ціни. По-друге, більшість покупців не схочуть прийти до 

магазину вдруге, якщо, купивши товар, вони побачать в іншому місці такий 

самий за більш низькою ціною [155]. 

Реклама-приманка є протизаконним методом, за допомогою якого 

роздрібний продавець заманює споживача, рекламуючи товари і послуги за 

виключно низькими цінами. Коли ж споживач вступає в прямий контакт з 

даним роздрібним продавцем, йому повідомляють, що даний товар відсутній 

або він більш низької якості. Продавець намагається запевнити покупця 

купить кращий, дорожчий замінник, який є у продажу. У даному випадку 

роздрібний продавець не збирається продавати рекламований товар [100]. 

Відповідно до Закону України «Про ціни і ціноутворення»[224; 245], у 

нашій державі застосовуються вільні, державні фіксовані і державні 

регульовані ціни і тарифи, а також контрактні (зовнішньоторговельні) ціни 

(табл. 3.1). 

 

Таблиця 3.1 – Форми державного регулювання ціноутворення на 

продовольчі товари 

 

 Види цін Роль держави Форми державного регулювання 

Вільні 

(договірні) 

ціни 

Держава встановлює 

«правила гри» на 

ринку, впроваджує 

заборону недобро-

чинної конкуренції й 

монополізації ринку 

Заборона цінової дискримінації, 

демпінгу, горизонтального й 

вертикального фіксування цін, 

недоброчинної цінової реклами 

Державні 

фіксовані 

ціни 

Держава самостійно 

встановлює ціни 

Державні прейскурантні ціни, 

«заморожування» ринкових вільних цін, 

фіксування монопольних цін 

Державні 

регульо-

вані ціни 

Держава встановлює 

правила для  підпри-

ємств, згідно яких 

вони встановлюють 

ціни 

Встановлення граничного рівня цін, 

граничних надбавок або коефіцієнтів до 

фіксованих цін прейскуранта, 

граничних значень елементів роздрібної 

ціни, граничного рівня разового 

підвищення цін. Контроль за 

монопольними цінами 
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У даний час залежно від ступеня втручання центральних органів 

виконавчої влади або відповідних державних органів на місцях торговельні 

надбавки виступають у двох формах: вільні й регульовані. 

Абсолютно вільні торговельні надбавки встановлюються реалізаторами 

товарів неорганізованої торгівлі. Рівень даних надбавок залежить від 

багатьох чинників, насамперед – від співвідношення попиту і пропозиції 

товарів на ринку, при цьому державному втручанню не підлягає. За 

абсолютно вільними торговельними надбавками і роздрібними цінами 

ведеться лише спостереження з боку податкової адміністрації з метою 

контролю за сплатою податкових платежів приватними продавцями. 

Серед регульованих торговельних надбавок можна виділити непрямо 

регульовані і прямо регульовані. 

Непряме регулювання цін і торговельних надбавок застосовується при 

продажу всіх товарів в організованій торговельній мережі. Воно 

здійснюється через систему прямих і непрямих податків, визначену Законом 

України «Про внесення змін і доповнень у Закон України «Про систему 

оподаткування» від 02.02.1994 р. № 3904-ХІІ із подальшими змінами і 

доповненнями. 

У даний час система прямих і непрямих податків включає податок на 

додану вартість, акцизний збір, податок на прибуток, а також ряд 

обов’язкових платежів, що покриваються за рахунок витрат обігу або 

прибутку. 

Податок на додану вартість (ПДВ) як елемент роздрібної ціни був 

введений у практику ціноутворення України з початку 1992 року. У наш час 

питання оподаткування реалізації товарів і послуг ПДВ регулюються 

Законом України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 р. № 

168/97 – ВР із наступними змінами і доповненнями. З 1 січня 1995 р. і по 

дійсний час норматив ПДВ складає 20%. 

База оподаткування ПДВ визначається, виходячи з договірної вартості 

з урахуванням акцизного збору, ввізного мита та інших обов’язкових 

платежів, крім ПДВ, що включається в ціну товарів відповідно до законів 

України з питань оподаткування. 

Основні питання оподаткування товарів акцизним збором регулюються 

Декретом Кабінету Міністрів України «Про акцизний збір» від 26.12.1992 р. 

№ 18-92 та Інструкцією про порядок рахування і сплати акцизного збору, 

введеної в дію наказом Головної податкової інспекції від 22.06.1993 р. № 24 

із наступними змінами і доповненнями. 

Акцизний збір являє собою податок на високорентабельні й 

монопольні товари і сплачується при реалізації підакцизних товарів на 

території України. Ставки акцизного збору є диференційованими за видами 

споживчих товарів, при цьому на окремий товар єдині на всій території 
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України. У даний час до підакцизних продовольчих товарів належать 

делікатеси, спирт, вино-горілчані вироби і пиво, тютюнові вироби, кава та ін. 

Ставки акцизного збору встановлені або у відсотках до обороту від 

реалізації товарів, або у твердих сумах з одиниці товару. На імпортні 

продовольчі товари ставки акцизного збору встановлені, виходячи з їх митної 

вартості, з урахуванням фактично сплачених митних зборів, мита та 

акцизного збору. 

Очевидно, що прямі й непрямі податки збільшують роздрібні ціни 

продовольчих товарів. При цьому досить дієвими важелями регулювання 

виступають податкові пільги відносно одних товарних груп і додаткові 

податки щодо інших. 

Пряме регулювання цін і торговельних надбавок діє переважно на 

початкових стадіях розвитку ринку, у періоди інфляції й за умов кризи. У 

кризових ситуаціях державні органи можуть встановлювати граничні рівні 

цін на товари недержавного сектору (як правило, це продовольчі товари 

першої необхідності). Так, з метою протидії необґрунтованому підвищенню 

цін на основні споживчі товари, Харківська обласна державна адміністрація 

реалізує повноваження, надані їй Постановою Кабінету Міністрів України від 

25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів 

виконавчої влади і виконавчих органів міських рад по регулюванню цін 

(тарифів)». Згідно цього, на сьогоднішній день в Харківській області діють 

регуляторні акти, а саме: 6 розпоряджень Голови Харківської обласної 

державної адміністрації, відповідно до яких встановлені й постійно 

контролюються: 

– граничні рівні торговельних надбавок на основні продукти 

харчування (розпорядження від 29.05.08 р. №№ 320, 321 і від 28.07.08 р. № 

443);  

– граничний рівень рентабельності (розпорядження від 29.05.08 р. № 

318) на всі сорти борошна; 

– граничний рівень рентабельності та граничну торговельну надбавку 

на дитяче харчування (розпорядження від 19.10.09 р. № 577); 

а також декларується зміна цін на основні продукти харчування 

(розпорядження від 08.05.08 р. № 277). 

Дослідження особливостей прямого регулювання цін і торговельних 

надбавок у Харківській області показало, що дане регулювання здійснює 

Харківська обласна державна адміністрація в межах встановлених для неї 

повноважень. Так, згідно перелічених розпоряджень, граничний рівень 

торговельних надбавок на основні продукти харчування встановлений у 

розмірі 10,0% до оптово-відпускної ціни. До продуктів даної групи віднесені 

наступні продовольчі товари: борошно пшеничне вищого сорту, хліб з 

борошна пшеничного 1-го сорту, хліб житньо-пшеничний, хліб з борошна 
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пшеничного вищого сорту, макаронні вироби (вермішель з борошна 

пшеничного вищого сорту), крупа гречана, крупа манна, рис, яловичина 1-ої 

категорії, свинина, птиця, ковбаса варена 1-го сорту, молоко жирністю 2,5%, 

сметана жирністю 20%, масло вершкове жирністю 72,5%, сир 

кисломолочний жирністю 9%, яйця курячі, цукор-пісок, олія соняшникова 

рафінована. Крім того, граничний рівень торговельної надбавки на сіль 

визначений у розмірі 39% до оптово-відпускної ціни (додаток Г, табл. Г.1). 

На сьогодні Державною інспекцією з контролю за цінами в Харківській 

області щодекадно проводиться моніторинг цін на основні продукти 

харчування. Головним управлінням економіки, за результатами аналізу стану 

цінової ситуації, проводяться спільні з контролюючими органами робочі 

наради з керівниками оптових підприємств торгівлі, мереж супермаркетів та 

ринків. В області реалізується проект комплексної оцінки цінової ситуації, 

введений у дію розпорядженням голови облдержадміністрації від 31.05.08 р. 

№ 323 «Про систему комплексної оцінки цінової ситуації на споживчому 

ринку області», відповідно до якого у всіх районах і містах області практично 

в щоденному режимі проводиться робота з аналізу процесів ціноутворення 

починаючи від конкретного виробника і закінчуючи роздрібною торгівлею. 

Так, дані систематичних державних перевірок (додаток Г, табл. Г.2) 

підтверджують, що під час встановлення цін на основні продукти харчування 

підприємства роздрібної торгівлі використовують обмежені рівні 

торговельних надбавок. 

Результати моніторингових досліджень продовольчої продукції у 

підприємствах роздрібної торгівлі свідчать, що вони активніше беруть на 

реалізацію продукцію, яка не підлягає декларуванню. А відповідно й ряд 

виробників для уникнення процедури декларування зміни перейшли на 

виробництво соціальної продукції з підвищеним відсотком жиру на молоко, 

масло вершкове, сметану. Наприклад, декларуванню підлягає молоко з 

вмістом жиру 2,5%, а виробники переходять на виробництво молока з 

жирністю 2,7%. 

Крім того, в роздрібній торговельній мережі останнім часом 

спостерігається розширення асортименту спредів (суміш молочного та 

рослинного жирів), їх частка складає понад 60%, і вони є найбільш 

споживаними населенням та презентуються як аналог масла вершкового. 

Проте ціни на зазначений товар державному регулюванню не підлягають. 

Крім того, слід зазначити, що ціни у сільських районах на продовольчу 

продукцію нерідко на 30-50% вищі, ніж у обласних центрах. На нашу думку, 

необхідно відновити і застосовувати досвід роботи споживчої кооперації, яка 

була поширена за часів планової економіки й відігравала важливу роль у 

наповненні місцевого ринку продукцією. Саме вона змогла б наповнити 

ринок продовольчих товарів у селах і, насамперед, нефасованими товарами – 
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олією, крупами, борошном, м’ясом та ін., що дозволило б населенню 

отримати право вибору придбання, наприклад, олії у фірмовій упаковці за 12-

15 грн. чи майже удвічі дешевше – на розлив [319]. 

До соціально важливих товарів у наш час віднесено і м’ясо, у зв’язку з 

чим встановлено граничний рівень торговельної надбавки 10% на яловичину, 

свинину та птицю, а також м’ясопродукти, зокрема варені ковбаси 1 сорту, у 

всіх областях України, за винятком Вінницької. 

Станом на 01.11.2010 р. фактичний рівень торговельних надбавок на 

яловичину коливається від 5,2% у Волинській області до 15% у Київській 

області, на м’ясо птиці – від 4,8% у Харківській області до 14% у 

Кіровоградській області, на ковбаси варені 1 сорту – від 5,9% у 

Дніпропетровській області до 14,9% у Житомирській області (табл. 3.2) [317]. 

 

Таблиця 3.2 – Фактичний рівень торговельних надбавок на м’ясо та 

м’ясопродукти 

 

Найменування 

продукції 

Гранична 

торговельна 

надбавка не вище 

10% 

Гранична 

торговельна 

надбавка не вище 

15% 

Гранична 

торговельна 

надбавка не 

встановлена 

Яловичина 
9 регіонів 17 регіонів 

1 (Вінницька 

область) 

Свинина 
9 регіонів 17 регіонів 

1 (Вінницька 

область) 

М’ясо птиці 11 регіонів 16 регіонів х 

Ковбасні вироби 

варені 1 сорту 
8 регіонів 18 регіонів 

1 (Вінницька 

область) 

 

Взагалі підприємства роздрібної торгівлі готові допомагати державним 

органам підтримувати стабільну товарно-цінову ситуацію на місцевих 

продовольчих ринках. Результатом цього є підписання в багатьох областях 

Меморандумів між виконкомами міської ради та суб’єктами 

підприємницької діяльності, що здійснюють її в сфері роздрібної торгівлі. 

Наступним чинником, що впливає на величину торговельної надбавки 

підприємств роздрібної продовольчої торгівлі, є учасники каналів товароруху 

– виробники, оптовики та інші постачальники. Так, чим більше ланок 

товароруху, тим вищі ціни. При цьому, кількість ланок товароруху в меншій 

мірі впливає на ціну виробника і в більшій мірі – на роздрібну ціну товару. 

Так, витрати з товароруху іноді складають значну частку в роздрібній ціні 

підприємства. 
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Високі транспортні тарифи найчастіше обмежують можливості 

роздрібних продовольчих торговельних підприємств у співробітництві з 

віддаленими постачальниками, які володіють привабливим потенціалом. У 

зв’язку з цим у даний час управлінські рішення щодо вибору каналу 

товароруху повинні бути пов’язані з рішеннями щодо цін на підприємстві. 

Крім того, в питанні встановлення кінцевих цін між виробниками 

продовольчих товарів (або іншими постачальниками) і роздрібними 

торговельними підприємствами можуть виникнути конфлікти, оскільки 

кожний із них намагається отримати важелі впливу і контролю [21]. Як 

правило, виробники бажають створити собі певний імідж і дозволити всім 

роздрібним продавцям отримувати прибуток. З іншого боку, більшість 

роздрібних торговельних підприємств бажають встановлювати ціни у 

відповідності до власного іміджу, цілей та ін. 

Постачальник може контролювати ціни, використовуючи ексклюзивну 

систему розподілу, не продаючи товари підприємствам роздрібної торгівлі, 

які понижують ціни, або самостійно займатися роздрібною торгівлею 

власною продукцією (так звана фірмова торгівля). Роздрібний продавець 

може отримати контроль над ситуацією, якщо він є дуже важливим клієнтом 

для постачальників, погрожує припинити продаж товарних груп 

постачальника, продає товари приватних торгових марок. 

Більшість виробників встановлюють відпускні ціни для роздрібної 

торгівлі наступним чином: спочатку здійснюють приблизну оцінку 

роздрібної ціни, а потім визначають необхідний розмір прибутку роздрібної 

торгівлі й оптовика [21]. 

Наступні приклади ілюструють особливості встановлення роздрібних 

цін на продовольчі товари під впливом виробника. Так, ЗАТ «Ерланна» 

встановило рекомендовані роздрібні ціни на солодкі газовані напої під ТМ 

«Біола. Ретро-серія», які відносять до середнього цінового сегменту [293]. 

Компанія «Бунге Україна» в 2008 році встановила спеціальну базову оптову-

роздрібну ціну за одну літрову пляшку «Олейна». Такий захід, проведений у 

межах соціальної ініціативи виробника, передбачав зниження ціни на 15% до 

базової оптово-роздрібної ціни. Відтак, на етикетках акційних пляшок 

спеціальної пропозиції була вказана рекомендована роздрібна ціна [201]. 

Кондитерська компанія «АВК» у 2009 році почала просування нового 

«зонтичного» бренда HRUSTERS на ринок снеків. Цю продукцію вона 

позиціонувала в середньому і вищому цінових сегментах за рекомендованою 

роздрібною ціною [194]. 

Але така політика не має глобального розповсюдження, бо можливість 

її проведення обмежена зовнішніми економічними умова (в умовах зростання 

цін) та утруднена необхідністю здійснення постійного контролю за цінами 

роздрібних торговельних підприємств. 
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Поряд із максимальною роздрібною ціною, може бути встановлений і 

мінімальний її рівень. Постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 

року № 957 «Про встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і 

роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв вітчизняного 

виробництва» затверджені мінімальні ціни на алкогольні напої на виконання 

Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту 

етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових 

виробів». Зазначеним законом передбачено також встановлення виробником 

або імпортером максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, які 

наносяться на пачку, коробку або сувенірну коробку тютюнових виробів 

разом з датою їх виготовлення [213]. 

Іноді роздрібні фірми продають товари виробника, але призначають на 

них вищі ціни, щоб легше продавати конкуруючі торгові марки. Це має назву 

«продаж товарів проти торгової марки». Виробникам не подобається такий 

метод, оскільки продажі їх торгових марок, як правило, погіршуються [60].  

У випадку нових постачальників або товарів роздрібне торговельне 

підприємство намагається отримати цінові гарантії, щоб забезпечити 

збереження вартості запасу товарів і отримання певного прибутку. Цінові 

гарантії захищають роздрібного продавця від можливого падіння цін. 

Так, наприклад цінова політика компанії ДП «БКС-Соки» передбачає 

встановлення єдиної оптової ціни на власну продукцію у всіх регіонах. 

Підприємство прагне утримувати єдиний рівень цін на весь асортимент 

продукції. Доставка товарів у всі регіони відбувається за рахунок 

постачальника. Крім того, компанією розроблена система знижок, яка 

ґрунтується на врахуванні обсягів закупівлі, терміну оплати тощо. Прагнення 

ДП «БКС-Соки» утримувати рівень оптових цін на продукцію нижчим за 

аналогічну продукцію конкурентів обмежується тим, що власне компанія 

ніяким чином не впливає на встановлення ціни на свою продукцію в 

роздрібних торговельних підприємствах [277]. 

Наступним чинником, що впливає на величину торговельної надбавки 

й, відповідно, цінову політику роздрібного продовольчого торговельного 

підприємства, а також визначає ступінь контролю окремого підприємства над 

ціною товару, є характер і міра впливу конкурентного середовища.  

За ринкового ціноутворення конкуренція є дуже високою, оскільки 

роздрібних продавців дуже багато, а споживачі прагнуть знайти товар за 

найнижчою ціною. Тому роздрібні продовольчі торговельні фірми 

встановлюють на товари такі самі ціни, як у інших (конкурентів), і в 

меншому ступеню контролюють ціну. Так, на сьогоднішній день 

супермаркети використовують ринкове ціноутворення, оскільки для них 

характерний високий рівень конкуренції і всі продають практично однакові 

товари. Прикладами можуть бути супермаркети мережі «КЛАСС», «РОСТ», 
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«TARGET», «ЮСИ», «BILLA», «Сільпо» та ін., ціни на більшість 

продовольчих товарів в яких істотно не відрізняються, що підтверджується 

даними проведеного моніторингу цін (додаток Д, табл. Д.1).  

Так, нами проведено обстеження роздрібних цін на продукти 

харчування в 11 супермаркетах міста Харкова і здійснено групування товарів 

з урахуванням сегмента ринку з виділенням трьох груп товарів: соціально 

значимі товари, товари масового попиту та інші продовольчі товари. 

Проведене дослідження цін у супермаркетах за виділеними групами 

продовольчих товарів дозволило зробити наступні висновки: 

– у групі соціально значимих продовольчих товарів (до якої увійшли 

батон «Слобожанський», молоко 2,5%, цукор-пісок, олія рослинна «Олейна», 

масло вершкове 72,5%, вермішель довга, рис довго зернистий, крупа гречана, 

борошно пшеничне, курятина «Ряба») середній рівень коливання роздрібних 

цін становить біля 8%. При цьому, найменше коливання цін відмічається на 

молочні продукти та крупи (в середньому біля 4%), найбільше коливання 

роздрібних цін спостерігається на борошно і макаронні вироби (в середньому 

біля 15%). Даний факт поясняється наявністю державного регулювання 

граничного рівня торговельної надбавки на дану групу продовольчих товарів, 

високим рівнем конкуренції, а також логістичними можливостями 

торговельних підприємств, наявністю (чи відсутністю) в них власного 

розподільчого центру та випуском товарів під власними торговими марками; 

– за групою продовольчих товарів масового попиту (до якої увійшли 

ковбаса варена, макаронні вироби», риба, яблука вітчизняного виробництва, 

картопля, цибуля, морква, капуста) середній рівень коливання роздрібних цін 

становить близько 50%. При цьому, найменше коливання цін відмічається на 

ковбасу і рибу (в середньому до 30%), а найбільше коливання роздрібних цін 

спостерігається на овочі та фрукти (в середньому біля 60%). Така ситуація 

знаходить пояснення у відсутності державного регулювання і контролю за 

цінами на продовольчі товари даної групи – масового попиту, впливом 

конкурентного середовища, наявністю (чи відсутністю) у торговельних 

підприємств достатнього розміру складських приміщень, спеціального 

обладнання для зберігання товарів, а також визначається особливостями 

цінової політики кожного з торговельних підприємств; 

– в групі інших продовольчих товарів (до якої увійшли ковбаса 

напівкопчена, рис «Жасмин», м’ясо яловичина та свинина вирізка, яблука 

імпортні, коньяк, вино червоне сухе, вино грузинське, шампанське) середній 

рівень коливання роздрібних цін склав біля 33%. Так, найменше коливання 

роздрібних цін відмічається на алкогольні напої вітчизняного виробництва і 

ковбасні вироби (в середньому до 20%), а найбільше коливання роздрібних 

цін спостерігається на м’ясо (в середньому біля 50%). Даний факт 

пояснюється як відсутністю державного регулювання цін продовольчих 
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товарів визначеної групи, істотним впливом виробників і постачальників на 

цінову політику роздрібних торговельних підприємств (саме цей момент 

проявляється у групі ковбасних виробів і алкогольних напоїв вітчизняного 

виробництва), так і конкурентним середовищем, зокрема високим рівнем 

конкуренції на ринку. 

Проведені нами дослідження рівня варіювання роздрібних цін на 

продукти харчування за виділеними групами товарів в інших форматах 

підприємств роздрібної продовольчої торгівлі м. Харкова і області (додаток 

Д, табл. Д.2-Д.4), дозволили виявити наступні тенденції: 

– на відміну від супермаркетів, в яких рівень варіювання роздрібних 

цін на соціально значимі продовольчі товари складає близько 8%, в 

продовольчих магазинах формату «біля дому», на продовольчих ринках та в 

кіосках рівень коливання роздрібних цін на продукти харчування даної групи 

є істотно вищім і знаходиться в діапазоні до 15%; 

– рівень коливання роздрібних цін на продовольчі товари масового 

попиту є приблизно однаковим в підприємствах роздрібної торгівлі форматів 

«супермаркет» і «магазин біля дому» (складає в середньому до 50%), однак 

ціни на продукти харчування даної групи мають значно менший ступінь 

розбіжності на продовольчих ринках (в середньому 17%) і в кіосках (в 

середньому до 30%); 

– рівень варіювання роздрібних цін за групою інших продовольчих 

товарів має приблизно однаковий діапазон коливань в супермаркетах і на 

продовольчих ринках (в середньому близько 30%), проте рівень розбіжності 

в цінах продуктів харчування даної групи є істотно нижчим в магазинах 

формату «біля дому» і кіосках (становить в середньому біля 10%).   

Також дослідження показало, що на соціально значимі продукти 

харчування найнижчий рівень роздрібних цін спостерігається в 

супермаркетах. У магазинах формату «біля дому», в кіосках і на 

продовольчих ринках ціни на групу соціально значимих товарів є істотно 

вищими за роздрібні ціни аналогічних продовольчих товарів у 

супермаркетах: так, ціни товарів даної групи на продовольчих ринках в 

середньому на 28% перевищують ціни супермаркетів, в кіосках – на 34%, а в 

магазинах «біля дому», де вони є найвищими, – в середньому майже на 38%. 

Що стосується рівня роздрібних цін на продовольчі товари масового 

попиту за форматами торговельних підприємств, то тут також найнижчий 

рівень цін простежується в супермаркетах. Ціни на аналогічні товари в 

кіосках є дещо вищими за супермаркети – в середньому на 3-4%, ціни на 

продовольчих ринках перевищують ціни супермаркетів в середньому на 8-

10%, в магазинах «біля дому» ціни на товари даної групи є найвищими і в 

середньому більше ніж на 15% перевищують ціни супермаркетів. 
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Відносно рівня роздрібних цін на інші продовольчі товари (третя 

виділена нами група товарів), то тут найнижчими є ціни в кіосках, що 

пов’язано з наявністю і розвитком фірмової торгівлі продуктами харчування, 

незначно відрізняються від них ціни супермаркетів, ціни товарів даної групи 

на продовольчих ринках також істотно не відрізняються – в середньому вищі 

на 3-5%; у магазинах формату «біля дому» ціни на продовольчі товари даної 

групи, знову ж таки, є найвищими – в середньому на 7-10%. 

Виявлені тенденції є абсолютно об’єктивними і, насамперед, пов’язані 

з обсягами товарообороту підприємств роздрібної торгівлі та формами 

обслуговування, що в них застосовуються. Оскільки супермаркети належать 

до мережевих підприємств роздрібної торгівлі, відрізняються значними 

обсягами товарообороту, порівняно з іншими обраними для дослідження 

форматами підприємств роздрібної торгівлі, а також використовують таку 

форму обслуговування покупців як самообслуговування, все це забезпечує їм 

можливості щодо зниження рівня витрат обігу, пов’язаних з реалізацією 

товарів і наданням покупцям послуг, а також надає можливості для 

проведення певної цінової політики.       

Також слід зазначити, що порівняння цін на продовольчі товари в 

підприємствах роздрібної торгівлі, розташованих у місті і в сільській 

місцевості, дозволило нам зробити висновок, що в цілому роздрібні ціни на 

продукти харчування в магазинах сільської місцевості в середньому на 18% 

вищі за ціни на аналогічні продовольчі товари, що реалізуються в місті. При 

цьому, в розрізі виділених нами груп продовольчих товарів ситуація 

складується наступним чином: на соціально значимі товари ціни в 

підприємствах торгівлі сільської місцевості в середньому вищі на 12%, на 

продукти харчування масового попиту – на 30% і на інші продовольчі товари 

– на 10-12%. Даний момент безумовно пов’язаний з додатковими 

транспортними витратами торговельних підприємств сільської місцевості, а 

також меншими обсягами їх товарообороту у порівнянні з продовольчими 

магазинами міста. 

Таким чином, на основі проведених нами досліджень можна зробити 

висновок, що за сучасних умов на споживчому ринку продовольчих товарів 

наявний високий рівень конкуренції, який надає певного впливу на цінову 

політику підприємств роздрібної торгівлі, однак істотним є вплив і інших 

чинників, що впливають на ціноутворення на продовольчі товари. 

У зв’язку з тим, що попит на товари (або послуги) певних роздрібних 

продавців може бути досить слабким, тому за значного підвищення цін деякі 

клієнти йдуть до конкурентів. 

За монопольного (керованого) ціноутворення фірми намагаються 

залучити клієнтів за допомогою особливого комплексу стратегії роздрібної 

торгівлі. Якщо між конкурентами існує велика різниця, то роздрібне 
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торговельне підприємство має можливість контролювати свої ціни. Це 

відбувається у випадку, якщо для покупців є дуже важливими імідж, 

асортимент, індивідуальний підхід при обслуговуванні та інші чинники, тому 

вони готові сплачувати вищу за середню ціну за товари й послуги окремої 

торговельної фірми. До роздрібних продовольчих торговельних підприємств, 

які намагаються пропонувати унікальні товари й послуги й контролювати 

свої ціни, відносяться універсами вищого розряду й спеціалізовані 

продовольчі магазини. 

У зв’язку з тим, що практично будь-яку цінову стратегію можна 

швидко скопіювати, і якщо фірма-лідер досягає успіху, то реакція 

конкурентів є цілком передбачуваною. Це означає, що роздрібне торговельне 

підприємство повинно оцінювати цінову стратегію як у короткостроковій, 

так і в довгостроковій перспективі. Якщо конкурентне середовище стає дуже 

напруженим, то може розпочатися так звана «цінова війна» [21], яка означає, 

що торговельні підприємства постійно зменшують ціни нижче за звичайний 

рівень й іноді навіть нижче собівартості, з метою відбити покупців у 

конкурентів. Іноді цінову війну дуже важко припинити, і вона призводить до 

низьких прибутків, збитків і навіть банкрутству деяких конкурентів. Так, 

початкові стадії бурхливого розвитку роздрібних торговельних мереж в 

Україні також супроводжувалися певними ціновими війнами між 

супермаркетами-конкурентами, але згодом вони навчилися функціонувати в 

конкурентному середовищі й сформували власну цінову політику. 

В умовах вільного ціноутворення на продукти харчування, які не 

регулюються державою, спостерігається постійне зростання роздрібних цін. 

Роздрібні ціни на продовольчі товари в Україні не відстають від 

світових, а за деякими позиціями – навіть перевищують їх. Так, за оцінками 

фахівців, сьогодні ціни на молочні продукти в Україні перевищують 

європейські приблизно на 30%. Як повідомляють аналітики, український сир 

сьогодні на 10% дорожчий за німецькі сири. Зокрема, німецький сир 

«Тильзитер» в оптовій закупівлі коштує 46 грн./кг, а український 

«Російський» – від 50-52 грн./кг [267]. 

Зростання цін спостерігається за всіма продуктами харчування, а на 

такі товари як сіль, цукор, лимони, часник, крупа гречана час від часу 

панував ажіотажний попит. Під час цих випадків засоби масової інформації 

давали певні коментарі ситуації: так, зріст цін на молочні продукти 

обумовлений дефіцитом сировини для їх виробництва; підвищення цін на 

«протигрипозні» продукти – лимони і часник – відбувався у зв’язку з 

епідемією грипу в Україні; подорожчання цукру, що можна вважати 

найбільш драматичним і хворобливо сприйнятим споживачами, відбулося 

внаслідок сильних втрат врожаю цукрової тростини в Індії, викликаних 

посухою, і надмірними дощами в Бразилії, тобто зростанням світових цін. 
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Ціни на алкогольні напої, тютюн та тютюнові вироби зростають внаслідок 

підвищення ставок акцизного збору, що є зручним механізмом для покриття 

нестачі коштів у держбюджеті [318].  

Для кожної товарної групи є відповідні причини та виправдування. Але 

ж у цілому таке стихійне зростання цін на фоні зниження доходів населення і 

падіння рівня життя українців призводить до великого занепокоєння як 

споживачів і виробників продукції, так і державних діячів, науковців, 

громадських організацій, суспільства в цілому. 

Проведені незалежними експертами дослідження засвідчують, що на 

окремі продовольчі товари встановлюється рівень торговельних надбавок 

набагато вищий за прийнятний для ринкової економіки, і це приносить їх 

власникам надприбутковість і забезпечує високу рентабельність. До 

найбільш рентабельних видів бізнесу відносять торгівлю червоною ікрою, 

горілкою, лимонадом, газованою водою, м’ясними виробами, кавою та ін. 

Тут прибутковість загального ланцюга від виробника до споживача сягає і 

понад 300% рентабельності [152]. 

Слід зазначити, що особливості цінової політики підприємства 

роздрібної торгівлі залежать від типу ринку, на якому воно здійснює свою 

діяльність, тобто типу ринкового середовища діяльності підприємства [17]. 

Так, підприємства роздрібної торгівлі продовольчими товарами здійснюють 

свою діяльність в умовах ринку монополістичної конкуренції, особливості 

якого полягають у наявності багатьох підприємств, товари яких не цілком 

взаємозамінні, але в той же час мають специфічні особливості. При цьому 

товари підприємства характеризуються широким діапазоном цін. Основними 

ознаками ринку монополістичної конкуренції є: легкість проникнення на 

ринок, висока інтенсивність конкуренції між підприємствами при значній 

ролі нецінової конкуренції, диференціація товарів. За таких умов основною 

проблемою підприємства виступає визначення специфічних потреб покупців 

різних сегментів ринку. 

Проведення аналізу типу ринкового середовища в системі вивчення 

конкурентного чинника є недостатнім для розробки обґрунтованих цінових 

рішень у підприємстві. Водночас він необхідний для визначення загальних 

підходів до формування цінової політики роздрібного продовольчого 

торговельного підприємства. 

Крім того, на процес формування цінової політики роздрібного 

продовольчого торговельного підприємства великого впливу надає 

економічна ситуація в країні і, зокрема, інфляції. Інфляція супроводжується, 

як правило, переповненням каналів грошового обігу надлишковою кількістю 

грошової маси, не забезпеченої відповідним збільшенням товарної маси або 

підвищенням якості, споживчої вартості товарів. Інфляція призводить до 

зросту цін і загального падіння купівельної спроможності населення. 
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Інфляція у вигляді зросту цін охоплює різноманітні товарні групи, окремі 

товари і послуги. При цьому її вплив на сегменти ринку, які відрізняються 

структурою споживання і питомою вагою витрат на товари і послуги, є 

різними. У даний час про нестабільність економічної ситуації в Україні 

свідчать інфляційні процеси, зниження купівельної спроможності населення, 

хронічні неплатежі підприємств. Дані тенденції свідчать про те, що сучасні 

умови характеризуються невизначеністю, що, у свою чергу, пов’язано з 

виникненням цінових ризиків [35]. 

Таким чином, проведене дослідження дозволило з’ясувати особливості 

ціноутворення в роздрібній торгівлі продовольчими товарами, зокрема 

визначити механізм встановлення торговельної надбавки як елементу 

роздрібної ціни товару, а також з’ясувати й дослідити чинники, що 

впливають на розмір торговельної надбавки. При цьому, в умовах ринку 

основна увага підприємств роздрібної торгівлі повинна бути звернена на 

виявлення та оцінку такого найважливішого чинника ціноутворення, як 

споживачі. 

Основними умовами ринкового ціноутворення в підприємствах 

роздрібної торгівлі слід вважати: формування державою правової основи, що 

забезпечує функціонування ринкової економіки; економічну самостійність 

ринкових суб’єктів господарювання; встановлення взаємозв’язків між 

суб’єктами ринку на комерційній основі; використання юридичних норм для 

економічного регулювання; достатня свобода у визначенні цін; наявність 

конкуренції. 

 

 

3.2. Основні методичні підходи до ціноутворення в роздрібній 

торгівлі продовольчими товарами 

 

Зосередимо увагу на ціноутворенні на продовольчі товари відповідно 

до напрямків даного дослідження. Важливість розгляду питань, що пов’язані 

з цінами продовольчих товарів та їх формуванням, а також значна роль цих 

цін в загальній системі роздрібних цін пояснюється наступним: 

1. Функціонування продовольчого ринку будь-якої країни забезпечує її 

продовольчу безпеку, що є одним із найголовніших інтересів держави. Рівень 

же продовольчої безпеки країни визначається, у тому числі, й ціною 

продовольчих товарів. 

2. Товари, які обертаються на продовольчому ринку, мають підвищену 

соціальну значущість. 

3. Через продовольчий ринок реалізується значна частка ВВП країни. 

4. Через продовольчий ринок проходить значний грошовий потік 

коштів домогосподарств: до 40% своїх доходів домогосподарства витрачають 
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на продукти харчування. 

5. Стан продовольчого ринку (який значною мірою залежить від рівня 

цін) визначає рівень життя населення. 

6. Ціна є чинником, що найбільшою мірою впливає на обсяг 

споживання населенням продовольчих товарів. 

Таким чином, ціноутворення на продовольчому ринку, зокрема в 

роздрібній торгівлі, потребує особливої уваги. При цьому слід враховувати, 

що процес формування цін на продовольчі товари є досить складним, що 

обумовлено надзвичайно складною структурою роздрібного продовольчого 

ринку за товарною спеціалізацією, продавцями (якими є підприємства, що 

різняться за розміром, організаційно-правовим статусом, формою власності 

тощо; торговельні ринки, індивідуальні підприємці), покупцями (які значно 

диференційовані за рівнем доходу, віком, статтю, смаками, соціальним 

статусом), яка пояснює використання широкої номенклатури цін на 

продовольчу продукцію, а також застосування певних підходів до 

ціноутворення. 

Виходячи з економіко-теоретичної концепції ціни, яка докладно 

розглядалася нами у розділі 1, виділяють два основних альтернативних 

підходи до ціноутворення, які різняться діаметрально протилежними 

підходами до їх визначення, – витратний і ціннісний (рис. 3.6). Дані підходи 

використовують підприємства роздрібної торгівлі продовольчими товарами 

для встановлення найбільш сприятливого рівня торговельної надбавки, що 

дозволяє правильно обрати їм метод ціноутворення. Зупинимося на розгляді 

даних підходів до ціноутворення більш докладно. 

Витратний підхід до ціноутворення історично є найбільш сталим і на 

перший погляд найнадійнішим, оскільки в його основі лежить така реальна 

категорія, як витрати фірми на виробництво і збут товару, підтверджені 

бухгалтерськими документами [114].  

Витратний підхід до ціноутворення – це метод ціноутворення, за 

допомогою якого для визначення ціни застосовуються фактичні витрати 

фірми на виробництво і реалізацію товарів. Проте необхідно відзначити, що 

даний підхід має істотний недолік, оскільки у багатьох випадках до того як 

ціна буде встановлена, неможливо точно визначити величину питомих 

витрат на одиницю товару, яка повинна стати основою ціни. Це пов’язано з 

тим, що за ринкової організації діяльності торговельних підприємства, рівень 

ціни визначає можливий обсяг продажів (товарообороту торговельного 

підприємства) і, відповідно, можливий обсяг діяльності торговельного 

підприємства, від масштабу якого залежить величина питомих витрат на 

реалізацію одиниці товару (при зростанні обсягів реалізації товарів 

знижується сума постійних витрат і, відповідно, величина середніх витрат, 

що припадає на одиницю товару). 
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Рисунок 3.6 – Зміст витратного і ціннісного підходів до ціноутворення 

[208] 

 

Рішення в області ціноутворення підприємств роздрібної торгівлі, що 

ґрунтуються на необхідності покриття фактичних витрат обігу і отримання 

бажаної величини прибутку за умов діяльності, що вже склалися, призводять 

до пасивного ціноутворення. У даному випадку роздрібні ціни 

встановлюються суворо на основі витратного методу або тільки під впливом 

цінових вирішень конкурентів. 

Найбільш оптимальним підходом до ціноутворення в роздрібній 

торгівлі продовольчими товарами є активне ціноутворення, коли через 

управління цінами досягаються потрібна величина продажів (товарообороту) 

і відповідна до неї величина середніх витрат, що в результаті забезпечує 

бажаний рівень прибутковості діяльності. У цьому випадку роздрібні ціни 

встановлюються в межах політики управління товарооборотом з метою 

досягнення найбільш вигідних обсягів реалізації, середніх витрат обігу і 

цільового рівня прибутковості. Логіка активного ціноутворення пов’язана з 

відповіддю на питання: наскільки потрібно збільшити кількість реалізованих 

товарів, щоб за нижчої ціни отримати більшу масу прибутку, або якою 

кількістю реалізованих товарів можна пожертвувати, щоб за вищої ціни 

отримувати більшу масу прибутку, ніж раніше? 

Саме такий підхід дозволяє уникнути серйозного недоліку витратного 

ціноутворення: встановлення дуже високих цін на «слабких» ринках (тобто 
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ринках з кон’юнктурою, що погіршується) або дуже низьких цін на 

«сильних» ринках (тобто ринках з попитом, що зростає). 

Витратний підхід до ціноутворення в роздрібній торгівлі 

продовольчими товарами об’єднує групу методів ціноутворення, що 

приймають за відправну точку фактичні витрати обігу торговельного 

підприємства, пов’язані з реалізацією товарів і наданням послуг. В межах 

витратного підходу виділяють певні методи розрахунку цін, а самі ціни, 

визначені таким чином, отримали назву – «ціни з орієнтацією на витрати» 

[64]. 

У цій групі методів розрахунку роздрібних цін виділяють: 

1. Прайсингові методи, в основі яких лежить принцип «витрати плюс 

прибуток». В якості витрат можуть використовуватися повні, усереднені, 

граничні, стандартні або нормативні витрати (повні, усереднені, граничні 

витрати пов’язані з реальною діяльністю торговельного підприємства; 

стандартні й нормативні витрати відірвані від діяльності фірми, вони 

прийнятні за так званих «нормальних» умов діяльності й використовуються у 

випадках, коли необхідно обмежити витрати). В якості прибутку найчастіше 

використовують середньогалузевий, якщо інше не визначене законодавством 

(йде «надбавка» на витрати). При цьому, як відзначалося нами вище (розділ 

3.1) є товари, на які рівень надбавки регулюється державою. Але існують і 

інші методи визначення прибутку – наприклад, цільовий прибуток. Якщо 

торговельне підприємство через певну ситуацію на ринку може впливати на 

ціну (переконати або змусити ринок), то тоді воно може задавати прибуток 

(за моделлю «точки беззбитковості»). 

Зупинимося більш докладно на методі встановлення ціни за схемою 

«середні витрати плюс прибуток», який вирізняється тим, що акцент роблять 

на постійність відсотка прибутку щодо суми витрат або купівельної вартості 

товару. Цей метод простий і справедливий з точки зору і продавців, і 

покупців (немає надприбутків, всі товари однаково вигідні для продажу). 

Головне при використанні цього методу – вчасно відмовитись від нього у 

випадку, коли попит на товар незадовільно низький. Якщо реалізація товару 

занадто повільна, краще продати його з меншою націнкою, взагалі без 

націнки або навіть зі збитком, аби швидше вивільнити кошти для подальшого 

обігу. «Кладовище роздрібного бізнесу, – пише Філіпп Котлер, – забито 

могилами продавців, які твердо тримались за свої стандартні націнки» [139].  

Як показали дослідження, такої практики ціноутворення дотримуються 

переважно невеликі продовольчі магазини, кіоски, дрібні пункти продажу, 

які реалізують всі продукти харчування з майже однаковим розміром 

торговельної надбавки на рівні 20-25%. 

2. Методи поелементного розрахунку цін. У випадках, коли 

використовуються ці методи, здійснюється розрахунок основних категорій 
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витрат (наприклад, прямі витрати на заробітну плату, транспортні витрати на 

доставку товарів від постачальників тощо), а всі інші категорії витрат 

розраховуються у відсотках від основних показників (обирається показник 

найбільш надійний або більш жорстко пов’язаний з обсягом реалізації –

товарооборотом).  

Прикладом поелементного методу встановлення ціни товару є 

обґрунтування ціни, яке проводитиметься за схемою: ціна коробки цукерок = 

вартість цукерок + вартість коробки. 

3. Методи, що ґрунтуються на встановленні фіксованої ціни. Ці методи 

використовують у випадках, коли існують стандартні ціни (наприклад, у разі 

реалізації товарів за ціною, встановленою виробником або постачальником). 

Робота з фіксованими цінами передбачає можливість їх зміни. Існують різні 

методи зміни фіксованих цін, найбільш поширеним з них є коригування ціни 

за змінною шкалою. Основою для шкали може бути, наприклад, зміна 

вартості валюти або настання певної події (наприклад, інфляція). 

Особливість даного методу полягає в тому, що порядок перерахунку 

роздрібної ціни повинен бути відбитий в договорі. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що витратний підхід до 

ціноутворення зорієнтований на економічні інтереси продавця товару. 

Формуючи роздрібну ціну, продавець ставить за мету відшкодувати витрати, 

отримати прибуток і забезпечити сплату до бюджету непрямих податків 

(акцизний збір і податок на додану вартість). Витратне ціноутворення на 

сьогоднішній день в Україні є переважаючим. 

Зазначимо, що одним із ключових принципів успішної роздрібної 

торгівлі є висока цінність товару з точки зору покупця для обраної цінової 

орієнтації [155]. Кожний клієнт бажає почувати, що робить вигідну і вдалу 

покупку, отримуючи за свої гроші дійсно цінний товар. Причому покупець не 

обов’язково шукає найкращу ціну. Дуже часто його більше цікавить найвища 

цінність товару. Дані положення знайшли своє відображення в ціннісному 

підході до ціноутворення. 

Ціннісний підхід до ціноутворення передбачає, що ціну визначає 

покупець, виходячи з цінності товару, тобто здатності задовольнити його 

потреби і смаки. У межах ціннісного ціноутворення формуються ціни з 

орієнтацією на попит. Основним чинником ціноутворення виступають не 

витрати продавця, а сприйняття товару покупцем (рис. 3.6) [208]. 

Ціннісне ціноутворення орієнтоване на встановлення роздрібних цін на 

продовольчі товари так, щоб це забезпечувало торговельному підприємству 

отримання більшого прибутку за рахунок досягнення вигідного для нього 

співвідношення «цінність товару / витрати на товар». 

За ціннісного підходу рівень цін визначається споживчою корисністю 

товару та ринковим попитом на нього. Визначення рівня ціни в даному 
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випадку відбувається на основі сприйняття цінності товару (послуги) 

споживачем. Урахування величини витрат при формуванні ціни відходить на 

другий план. 

При застосуванні ціннісного підходу до процесу ціноутворення 

великого значення набуває маркетингова діяльність торговельного 

підприємства, яка починається і закінчується прагненнями підприємства 

торгівлі вирішити проблеми споживача, які часто мають комплексний 

характер. Організовуючи свою діяльність, підприємство торгівлі, в першу 

чергу, орієнтується не на обсяг реалізації товарів, а на правильне визначення 

потреб і запитів споживачів, та шляхів досягнення їх найбільш повного 

задоволення. Це мислення, що базується на інтересах споживачів, є 

найважливішим маркетинговим принципом у процесі формування ціни на 

підприємстві [198]. Задоволення запитів споживачів полягає не тільки у 

забезпеченні їх необхідною кількістю товарів з відповідними споживчими 

властивостями, але також і постачання їх у необхідне місце, надання 

супутніх послуг тощо. 

Використання даного підходу при формуванні ціни спонукає роздрібне 

торговельне підприємство, що реалізує продовольчі товари, постійно вивчати 

кон’юнктуру ринку та вимоги споживачів до якості продуктів харчування. З 

урахуванням рівня попиту воно визначає рівень ціни на товари, планує 

обсяги їх закупівлі й реалізації. 

На практиці складність цього методу ціноутворення упирається в 

рівень кваліфікації продавців, оскільки процес торгу є основним процесом у 

даному методі ціноутворення. 

Найбільш відомим методом ціннісного ціноутворення є метод 

встановлення ціни на основі цінності товару, що відчувається. Одним із 

методів реалізації даного підходу до ціноутворення є магазини без цін 

(наприклад, скупчення магазинів для туристів). 

Враховуючи підвищену соціальну значущість продовольчої групи 

товарів, даний метод ціноутворення в роздрібній торгівлі продуктами 

харчування має досить обмежену сферу застосування і використовується в 

процесі встановлення цін на продовольчі товари з унікальними 

властивостями, базуючись на «ефекті унікальної цінності товарів» [135]. До 

такої групи продовольчих товарів можна віднести продукти харчування з 

лікувальними і профілактичними властивостями, які отримали в наш час 

широке розповсюдження. Також прикладом використання ціннісного підходу 

до ціноутворення в роздрібній торгівлі продовольчими товарами є 

встановлення магазинами цін на так звані «зелені» товари, що відносяться до 

здорового харчування. 

Окрім двох розглянутих підходів до ціноутворення, виділяють метод 

«пасивного ціноутворення». Який би підхід підприємці не обирали, все одно 
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їм доведеться враховувати конкуренцію. Але аналіз цін конкурентів може 

стати самостійним підходом до ціноутворення на власний товар (цей підхід 

не відноситься ні до ціннісного, ні до витратного підходу). В межах 

пасивного ціноутворення прийнято виділяти ціни з орієнтацією на 

конкуренцію, наприклад, метод встановлення цін на рівні тих, що існують на 

аналогічні товари. Як ведуча може бути ціна товара-лідера, середньогалузева 

ціна. 

Роздрібний продавець повинен встановлювати ціни на товари і послуги 

таким чином, щоб отримувати прибуток і задовольняти потреби покупців, 

одночасно пристосовуючись до різноманітних обмежень. Ціноутворення є 

найважливішим стратегічним чинником, оскільки воно безпосередньо 

пов’язане з цілями підприємства та з іншими елементами роздрібної торгівлі. 

Цінова стратегія повинна відповідати загальному іміджу фірми 

(позиціонуванню), а також її цілям відносно обсягів продажів, прибутків і 

прибутків на вкладений капітал [21]. 

Окрім розглянутих базових підходів до ціноутворення, існують багато 

інших – похідних від них підходів до встановлення роздрібної ціни товару. 

Розглянемо найбільш популярні з них, які використовуються для 

призначення роздрібних цін на продовольчі товари (рис. 3.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.7 – Підходи до встановлення роздрібних цін на продовольчі 

товари в торговельних підприємствах 
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1. Маржа прибутку. 

Згідно даного методу, роздрібна ціна на продовольчі товари може бути 

отримана шляхом додавання певної маржі прибутку (або відсотку) до 

вартості товару. При цьому, розмір (або відсоток) маржі прибутку в 

торговельному підприємстві може бути диференційованим за різними 

видами товарів чи товарними групами. 

2. Використання цін, рекомендованих виробником. 

Для деяких продовольчих товарів існує роздрібна ціна, яка 

рекомендована виробником. Її використання дозволяє уникнути цінової 

конкуренції і при цьому отримувати прибуток. Використовуючи 

рекомендовані виробником ціни, підприємці не беруть участі в процесі 

прийняття рішення щодо ціни товару. 

3. Ціна як у конкурентів. 

Звичайно у покупців є вибір, де купить товари, і вони шукають, де 

дешевше. Магазини роздрібної торгівлі, які вирішили встановлювати ціни 

такі ж, як у конкурентів, повинні надавати покупцям відмінний сервіс, щоб 

отримати конкурентну перевагу. Конкурентною перевагою у даному випадку 

може бути також вдале місце розташування приміщення для магазину. 

Якщо у роздрібного торговельного підприємства є можливість 

закупати товар за кращими цінами, або знизити витрати на реалізацію, то 

воно може встановлювати ціни нижче, ніж у конкурентів, і сфокусувати свою 

рекламну компанію на низьких цінах. 

Встановлення вищої ціни, ніж у конкурентів, може бути оправданим у 

випадку украй вдалого місця розташування або унікального сервісу, який міг 

би оправдати завищені ціни. Роздрібні продовольчі магазини, що продають 

високоякісні товари, які недоступні в інших магазинах, можуть добитися 

успіху, встановлюючи високі ціни. 

4. Психологічне ціноутворення. 

Психологічні прийоми в ціноутворенні діють, коли ціни знаходяться на 

деякому рівні, який покупці вважають справедливим. Найбільш 

розповсюдженим прийомом психологічного ціноутворення є призначення 

роздрібної ціни, яка закінчується на 5, 7 або 9. Вважається, що покупці 

частіше округлюють ціну в менший бік, тобто ціна 19,99 грн. часто може 

бути округлена до 19,00 грн. [311]. 

5. Інші способи ціноутворення: 

– подвоєння. 

Раніше дуже розповсюджений спосіб, який іноді використовується й 

сьогодні. Закупівельна вартість товару множиться на 2 і таким чином 

отримується роздрібна ціна товару. До переваг даного методу ціноутворення 

слід віднести його простоту; 

– призначення однієї ціни за декілька товарів. 
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У даному випадку покупець отримує більше одного товару за деяку 

ціну. Це не тільки відмінні стратегія для розпродажів, але і стимул для 

клієнтів купувати у більших кількостях; 

– призначення дуже низької ціни на деякі товари. 

Товари, які пропонуються покупцям зі знижкою, продаються майже за 

собівартістю. Магазин на них практично не заробляє. Але вони приводять до 

магазину багатьох покупців, які зазвичай купують інші товари, ціна на які не 

є заниженою. Ось на цих товарах магазин і заробляє. 

Падіння попиту і зниження реальних доходів населення змушують 

роздрібні продовольчі торговельні мережі боротися за своїх клієнтів, 

використовуючи всі доступні засоби. При цьому оптимізація цінової 

політики в межах однієї роздрібної мережі нерідко призводить до 

масштабних цінових війн. 

У процесі своєї діяльності роздрібне продовольче торговельне 

підприємство може обрати один із трьох варіантів ціноутворення: 

«дисконтна» орієнтація, орієнтація на ринкові ціни, орієнтація на вищій 

рівень цін (рис. 3.8). У кожного з перелічених варіантів ціноутворення є свої 

переваги і недоліки, тому зупинимося на їх розгляді більш докладно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.8 – Варіанти ціноутворення в роздрібній торгівлі 

продовольчими товарами 
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не перевищує 1 тис. кв.м., асортимент товарів складає до 5 тис. найменувань. 

Вартість представленої продукції практично відповідає оптовим цінам. Як 

правило, дискаунтери не передбачають наявності в торгових залах продавців-

консультантів, а також відділів власного виробництва. 

Магазини такого формату на сьогодні є найбільш успішними в Європі, 

оскільки пропонують покупцям мінімальні ціни, тобто на 15-20% нижче, ніж 

у супермаркетах. За оцінками фахівців даний формат вважається найбільш 

перспективним і для України [96]. При цьому в Європі представлені два види 

дискаунтерів: м’який (1200 позицій в асортиментному переліку) и жорсткий 

(800 позицій). Однак, на думку фахівців, на сьогодні вітчизняний ринок не 

готовий для розвитку торгових мереж у форматі традиційного диска унтера 

[95]. Наприклад, у мережі магазинів «АТБ» був проведений експеримент 

роботи за правилами жорсткого дискаунта, після чого було прийняте рішення 

працювати в форматі м’якого дискаунтера. Такий формат передбачає магазин 

самообслуговування з демократичною ціновою політикою, асортиментом, 

розширеним до 3500 позицій, та більш високим порівняно з класичним 

дискаунтером рівнем сервісу. 

Сьогодні ще ринкова кон’юнктура в Україні не дозволяє підтримувати 

адекватну дискаунтну ціну, а вузький асортимент за незначної цінової 

переваги не приваблює покупця. Для того, щоб магазини змогли працювати в 

форматі жорсткого дискаунтера, в першу чергу повинні сформуватися 

товарні ринки. На даний момент лише одиниці товарних ринків сформовані 

(тобто невелика кількість операторів займають до 80% ринку), як, наприклад, 

на горілчаному ринку. Крім того, повинна змінитися структура споживання, 

тобто покупці перейдуть до більш об’ємних покупок, а не на кожний день. 

Експерти вважають, що розвиток мережі магазинів у форматі дискаунтер 

спричинить серйозну конкуренцію на роздрібному продовольчому ринку. 

Вже сьогодні спостерігається активне розширення подібних торгових мереж. 

У даному форматі працює «Фора» корпорації Fozzy Group, «АТБ», «Еко-

маркет», «Велмарт», «Добрый купец» та ін. 

Сегмент дискаунтерів в Україні далекий від насичення. За даними 

компанії GT Partners Ukraine, у першій половині 2010 року на 1 млн. жителів 

нашої країни припадає 12 дискаунтерів, у той же час на 1 млн. жителів у 

Польщі припадає біля 50 магазинів, а в Іспанії – майже 80 таких торгових 

точок [254]. Головним чинником, що притягує покупців у дискаунтери, є 

більш низькі ціни на товари, ніж у супер- і гіпермаркетах.  

Так, серед торгових операторів України у 2009 році найбільше 

магазинів відкрила мережа дискаунтерів «АТБ» (83 магазина), яку вважають 

найбільш вдалим вітчизняним прикладом дискаунтера. Основу її мережі 

становить логістична компанія NS Ltd, яка займається дистрибуцією 

харчових продуктів у Харкові й Харківській області, а також наявність 
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власного розподільчого центру. Вже зараз компанія може забезпечити свої 

магазини товарами на 70%, обминаючи посередників. Крім того, планується 

випуск товарів під власними торговими марками. Для прикладу, в 

європейських дискаунтерах продукція private label досягає 80% [180]. В 

«АТБ» змогли довести її частку на кінець 2009 року лише до 14%, але з 

кожним роком планується її збільшувати, оскільки це є одним з ефективних 

методів зниження цін. 

Криза – добрий час для розвитку мережі дискаунтерів, впевнені 

учасники ринку. У вітчизняних супермаркетах кількість покупців і розмір 

середнього чека зменшується, а в дискаунтерах середній чек зменшується 

незначно, але кількість покупців зростає [180]. 

По-друге, якщо роздрібна продовольча фірма орієнтується на ринкові 

ціни, то у неї середній рівень цін. Такі підприємства підтримують добрий 

рівень обслуговування і приємну атмосферу, що приваблює покупців 

середнього класу. Розмір прибутку на одиницю товару знаходиться в межах 

від помірного до значного, а асортимент представлений продовольчими 

товарами середнього і вище середнього рівня якості. Так, на сьогоднішній 

день в Києві нараховується близько 260 сучасних продовольчих магазинів, 

що представляють 30 різних торгових мереж. Половина столичних торгових 

точок працюють у форматі «супермаркет».  

Такій торговельній фірмі важко розширювати діапазон цін на свої 

товари, оскільки її тіснять конкуренти, які позиціонують себе як дисконтні 

магазини, з одного боку, і престижні – з іншого. До цієї категорії належать 

традиційні універсами, супермаркети («КЛАСС», «TARGET», «Восторг», 

«Сільпо», «BILLA», «РОСТ», «Велика кишеня» та ін.) та багато магазинів 

формату «біля дому» (так звані магазини «шагової доступності» – невеликі 

магазини, призначені для забезпечення поточних потреб покупців, що 

живуть поряд).  

За словами учасників ринку, світовою тенденцією є переорієнтація на 

менші торгові формати. У минулому 2009 році добрі темпи розвитку 

показали саме дискаунтери і «магазини біля дому», які тепер складають 

серйозну конкуренцію гіпер- і супермаркетам [254]. Ці обставини змушують 

рітейл-операторів, серед яких Wal-Mart, Tesco і Carrefour, освоювати нові 

формати невеликих магазинів. 

У березні 2010 року заявив про свій намір переформатувати 

гіпермаркети в менші магазини і великий рітейлер, що працює також в 

Україні, Х5 Retail Group. Він планує відмовлятися від гіпермаркетів на 

користь малих форматів і супермаркетів – магазинів площею від 150 кв. м. 

Менший формат потребує як меншої кількості початкових інвестицій для 

запуску, так і меншої потреби в оборотних коштах для свого 

функціонування. Більшість торгових операторів, що розвивають мережу 
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гіпер- і супермаркетів, знизили темпи розвитку, оскільки відкриття одного 

такого магазину потребує значних інвестицій, а доступ до фінансових 

ресурсів обмежений. До того ж, з падінням купівельної спроможності 

тенденція йти до супермаркету «за всім і одразу» заміщується необхідністю 

купити лише найбільш потрібне. Тому невеликі магазини, максимально 

наближені до покупця, з конкретним звичним асортиментом товарів, 

користуються великим попитом, порівняно з гіпермаркетами. 

По-третє, для фірм, що орієнтуються на вищій рівень, імідж 

«престижності» є основною конкурентною перевагою. Більш вузький 

цільовий ринок, високі операційні витрати й низька оборотність запасів – все 

це означає прихильність покупців, високий рівень сервісу й особливий 

асортимент, а також більший прибуток на одиницю товару. До даної 

категорії належать універсами вищого розряду і спеціалізовані продовольчі 

магазини. 

Спеціалізовані магазини призначені для покупців, які купують 

специфічні типи продуктів. Вони конкурують з іншими спеціалізованими 

магазинами, що торгують у тій самій ніші, а також з масовими магазинами, 

які пропонують їх продукти поряд із широким спектром інших продуктів. 

У значній мірі спеціалізована продовольча торгівля тримається на 

досвіді. Спеціалізовані магазини мають можливість прикрасити свої 

приміщення й оформити у певному стилі, а також наповнити їх відбірними 

товарами, добре інформуючи покупців. Все це допомагає їм продавати 

товари і затверджувати свій бренд [263]. 

Споживачу сьогодні не просто купити відповідні продукти харчування 

– він хоче отримати готовий або майже готовий продукт, який є здоровим, 

безпечним і екологічним. Тому прикладом торговельних фірм даної групи є 

роздрібні продовольчі магазини, що реалізують так звані «зелені» товари. 

Сьогодні мода на здорове харчування є невід’ємною частиною життя 

багатьох людей. Одним із найбільш очевидних і простих рішень проблеми 

здорового харчування виявились органічні продукти. За  підсумками 2009 

року місткість ринку органічних продуктів значно зросла. Під органічне 

сільське господарство відводиться все більше земель. Все більше фермерів 

переключаються на органічні методи землеробства, майже у кожному 

супермаркеті є продукти і товари з «зеленим» маркуванням, а мережа 

«магазинів здоров’я» розширюється швидкими темпами. Згідно 

опитуванням, готовність споживачів переплачувати за органічні продукти 

харчування оцінюється на рівні від 20% до 60% і більше, а попит на таку 

продукцію постійно зростає [60]. 

Слід зазначити, що при прийнятті рішень з цін торговельному 

підприємству завжди доцільно аналізувати такий чинник ціноутворення, як 

витрати. В умовах ринку роздрібним продовольчим торговельним 
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підприємствам необхідно здійснювати співставлення цін, за якими товар 

може бути проданий (на основі виявлення прийнятного для покупців 

діапазону цін), із витратами по доведенню товару до споживача. Результати 

даної оцінки повинні бути основою розробки цінових рішень у підприємстві.  

Роздрібне продовольче торговельне підприємство з низьким рівнем 

витрат може встановлювати ціни нижче, ніж у конкурентів, і при цьому мати 

більші, ніж в останніх, обсяги товарообороту. Це обумовлено тим, що низькі 

ціни приваблюють покупців із високою ціновою чутливістю. Підприємство з 

високим рівнем витрат не має можливості засновувати свою стратегію на 

низьких цінах. У зв’язку з цим його діяльність повинна бути спрямована на 

пошук тієї групи покупців, які будуть згодні заплатити за товари 

підприємства вищу ціну. 

Зміна витрат також обумовлює необхідність зміни цін роздрібного 

продовольчого торговельного підприємства. При цьому зміна витрат впливає 

як на обсяги товарообороту і прибутку, так і на орієнтацію підприємства по 

відношенню до цільових груп покупців. 

Таким чином, розглянувши основні підходи до ціноутворення, можна 

стверджувати, що ціноутворення в роздрібній торгівлі продовольчими 

товарам є складним процесом, схильним до дії багатьох чинників. Вибір 

загальної орієнтації в ціноутворенні, підходів до визначення цін на товари, 

що реалізуються, та послуги, що надаються, здійснюється в цілях збільшення 

обсягів реалізації (товарообороту), підвищення рівня ефективність 

діяльності, максимізації прибутку і зміцнення ринкових позицій 

підприємства. Встановлення ціни є одним із важливих рішень, що прямо 

впливає на торговельну діяльність підприємства, оскільки рівень і 

співвідношення цін на окремі види товарів, особливо на конкуруючі товари, 

надають визначального впливу на обсяги здійснюваних клієнтами закупівель. 

Ціни знаходяться в тісній залежності зі всіма складовими діяльності 

торговельного підприємства. Від цін багато в чому залежать реальні 

комерційні результати, а вірна або помилкова цінова політика надає 

довготривалу дію на положення фірми на ринку. 

При формуванні цінової політики підприємства роздрібної 

продовольчої торгівлі неодмінно повинні враховувати той факт, що роздрібні 

ціни на продовольчі товари мають як загальні особливості, які притаманні 

всій системі роздрібних цін, так і ті, що є властивими тільки для цього їх 

виду, відносно цін на інші товари. Ці особливості пов’язані з 

функціональним призначенням самих продовольчих товарів, їх місцем в 

ієрархії споживчих товарів, якісними характеристиками, джерелами 

постачання продуктів харчування, форматом підприємств роздрібної 

торгівлі, системою розподілу, ступенем державного регулювання та ін. (рис. 

3.9). Так, типовою ситуацією кінцевого ціноутворення саме для роздрібної 
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торгівлі продовольчими товарами є те, що при русі товарів від виробництва 

до споживачів, за умов однакових виробників та однакового продукту, 

можуть одночасно використовуватись різні системи розподілу продукції 

(вертикальна, горизонтальна, традиційна). У зв’язку з цим суб’єктами 

формування цін одночасно можуть бути і виробник, і оптовик, і роздрібний 

продавець. Відповідно, розмір ціни і торговельної надбавки у кожному 

випадку будуть відрізнятися. 

 

 
 

Рисунок 3.9 – Особливості роздрібних цін і ціноутворення на 

продовольчі товари 

 

Також слід зазначити, що процес ціноутворення в роздрібній торгівлі 

продовольчими товарами визначається форматом підприємства. Найбільш 

поширеними сучасними форматами роздрібної торгівлі в Україні є міні-

маркети («магазини біля дому»), супермаркети, дискаунтери, гіпермаркети, 

магазини cash-carry. У межах зазначених форматів величина роздрібної ціни, 

Особливості роздрібних цін і ціноутворення на продовольчі товари 

Суб’єктами формування цін, за умов однакових виробників та однакового 

продукту можуть бути і виробник, і оптовик, і роздрібний продавець 

Значна залежність розміру ціни та торговельної надбавки від формату 

підприємства 

Більша частка товарів з регульованими цінами відносно промислових товарів 

Ціни імпортних продуктів харчування є вищими за вітчизняні 

Наявність залежності ціни від термінів зберігання продуктів 

Переважаючий вплив попиту і пропозиції на роздрібні ціни продовольчої 

продукції 

Майже відсутній зв'язок між ціною та життєвим циклом продовольчих 

товарів 

Більш суттєвий розрив у рівнях цін в різних регіонах 



 

 200 

торговельної надбавки та, відповідно, цінова політика залежать від концепції 

підприємства, місця розташування, його орієнтації на певних споживачів, 

асортиментної пропозиції тощо [159].  

Так, наприклад, концепцією міні-маркету є «магазин біля дому», 

«магазин по сусідству». Його головна цінність полягає у близькості до місця 

проживання, роботи, навчання покупців і економії часу на здійснення 

покупок. Асортимент такого підприємства є обмеженим, товари мають 

високу оборотність і достатньо високий (порівняно з іншими форматами) 

рівень цін. 

У роздрібній торгівлі продовольчими товарами значна їх частка, 

порівняно з непродовольчими товарами, реалізується за регульованими 

цінами. Це пояснюється застосуванням відповідними державними органами 

заходів з обмеження розміру торговельних надбавок, а значить і цін, 

прямими методами у зв’язку з підвищеною соціальною значущістю цих 

товарів. 

Формування цін на споживчі товари певною мірою залежить від 

імпорту цих товарів, але його вплив на ціни продовольчих і непродовольчих 

товарів відрізняється. 

Роль імпорту в формуванні споживчих цін на продукти харчування є 

важливою, оскільки ціни на імпортні товари вищі за ціни вітчизняних 

товарів. Це не завжди відповідає їх якості, а залежить від ціни закупівлі, 

витрат з доставки, митних платежів, валютного курсу, а також відсутності 

вітчизняного виробництва певних товарів. Недостатнє виробництво деяких 

продуктів харчування або його відсутність, недоліки в упаковці та 

оформленні вітчизняних товарів стимулюють попит на імпортні продовольчі 

товари. 

Ціни на непродовольчі імпортні товари значною мірою визначаються їх 

кращою якістю, особливо товарів тривалого користування: теле- та 

радіотоварів, побутової техніки, меблів, автомобілів тощо. Більш високі ціни 

на ці товари компенсуються придбанням товарів більш високого рівня якості. 

У той же час, за рядом позицій непродовольчих товарів привабливість 

імпорту визначається, навпаки, більш низькою ціною (трикотаж, одяг, 

іграшки, косметичні товари тощо). 

Зазначені особливості можна вважати такими, що характеризують 

специфіку ціноутворення на продовольчі товари порівняно із загальним 

процесом формування роздрібних цін. 

Інші особливості, наведені на рис. 3.9, пов’язані з самими роздрібними 

цінами продовольчих товарів, їх функціонуванням та динамікою. 

Продовольчі товари в своїй більшості мають обмежені терміни 

зберігання, іноді дуже короткі. І тому ціни на продукти харчування значною 
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мірою (на відміну від цін на промислові товари) залежать від терміну 

зберігання та зміни якості товарів за цих умов (усихання, в’янення та ін.). 

Ще однією важливою особливістю роздрібних цін на продовольчі 

товари, на думку більшості науковців [2; 157; 286; 336], є те, що 

переважаючий вплив на них справляють попит і пропозиція (тобто є 

основними чинниками). Це обумовлено тим, що продовольчі товари є 

товарами повсякденного попиту і споживання (які можуть змінюватися 

протягом дня, тижня, залежно від свят тощо), що забезпечують і 

підтримують життєздатність людини; мають обмежений термін зберігання; 

носять (певна частина з усієї сукупності товарів) сезонний характер 

виробництва і споживання. 

На нашу думку, суттєва відмінність, яка притаманна роздрібним цінам 

продовольчих товарів, полягає в тому, що між ними та життєвим циклом цих 

товарів зв’язок майже відсутній. Причинами цього є вже вказане місце і роль 

продуктів харчування в забезпеченні життєдіяльності населення, підтриманні 

їх здоров’я, певні звички, традиції, психологія споживання [127]. 

Ціна продовольчих товарів може відігравати суттєву роль тільки на 

стадії виведення товару на ринок для залучення покупців до його 

споживання з метою забезпечення реалізації цього товару та певного його 

місця на ринку. Взаємозв’язок життєвого циклу та цін може простежуватись 

по відношенню до торгової марки. 

Ще однією особливістю роздрібних цін на продовольчі товари на 

сучасному етапі є більш суттєвий розрив в їх рівнях на одні й ті самі 

продукти харчування, порівняно з рівнями цін промислових товарів, у різних 

регіонах України [157]. З одного боку, така ситуація може пояснюватись 

природними відмінностями, розвитком і розташуванням промислового та 

сільськогосподарського виробництва, його спеціалізацією, транспортними 

витратами, а також місцевими особливостями споживання. З іншого боку, – 

недостатнім моніторингом і аналізом цінової ситуації та відсутністю 

адекватної реакції на неї з боку суб’єктів ринку та органів державної 

виконавчої влади. 

Зазначені особливості, на нашу думку, потребують обов’язкового 

врахування при розробці цінової політики суб’єктами продовольчого 

роздрібного ринку. 

Таким чином, визначення особливостей цін і ціноутворення в 

роздрібній торгівлі, у тому числі продовольчими товарами, надасть змогу 

суб’єктам цього ринку більш виважено й обґрунтовано підходити до 

формування цінової політики. 
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3.3. Методи стимулювання збуту в межах цінової політики 

підприємств роздрібної продовольчої торгівлі  

 

У першому розділі дослідження було виявлено особливості ціни як 

елемента управління відносно інших елементів і маркетингових інструментів 

(розділ 1.2), та встановлено, що саме ціна є основним інструментом 

стимулювання попиту при реалізації товарів, а відповідно, і їх збуту 

торговельними підприємствами. Дослідження цінової політики підприємств 

торгівлі надало підтвердження комплексному підходу до формування цінової 

політики підприємств роздрібної торгівлі з урахуванням взаємозв’язку 

характеру і цільової спрямованості цінової політики підприємства з ціновою 

політикою за товарними групами (розділ 1.3). Але за сучасних конкурентних 

умовах вітчизняного ринку для торговельних підприємств важливе значення 

має не лише управління ціновою політикою в межах товарних груп, а й 

досягнення оптимальної комбінації «кінцева ціна – торговельна надбавка». 

При цьому, під час управління вказаними параметрами важливе значення має 

цінова тактика, що визначена нами у розділі 1.3 даної роботи.  

У більшості випадків цінова тактика зводиться до «ініційованої зміни» 

прогнозного рівня ціни чи використання системи знижок і приплат до неї з 

метою стимулювання збуту. Основу тактичних цінових дій становить коригу-

вання прогнозного рівня ціни пропозиції та створення умов для ефективного 

її використання [160].  

З позиції маркетингової діяльності підприємства, цінова тактика являє 

комплекс заходів, що забезпечують реалізацію маркетингової стратегії. Що ж 

до цінової діяльності підприємства, то його тактика включає конкретні 

заходи, спрямовані на вирішення цінових завдань. У даному разі тактика 

ціноутворення складається з короткострокових цінових рішень (цінові 

знижки, акції), щоб викликати негайне зростання обсягів реалізації або 

відреагувати на короткострокові зміни в оточуючому середовищі, і 

відповідає активній ціновій політиці підприємства [138]. 

Які б цілі цінової політики не ставило підприємство, воно 

використовує тактичні цінові дії, які спрямовані на зміну рівня прогнозної 

ціни та розробку й впровадження необхідних цінових заходів.  

Цінові заходи стимулювання збуту є одними з найбільш дієвих і 

виявляються менш витратними, порівняно з рекламою чи іншими заходами 

стимулювання, і більш впливовими на обсяг реалізації товарів. Формування 

цінової політики в роздрібній торгівлі продовольчими товарами в своїй 

активній частині передбачає широкий спектр використання цінових методів 

стимулювання збуту, які будуть докладно розглянуті далі. 

У літературі [138; 174; 186; 200; 215; 223; 310] стимулювання збуту 

визначається як заохочуючи заходи (здебільшого короткотривалі), система 



 

 203 

заходів, спрямованих на стимулювання купівельного попиту, продаж товару 

або популяризацію торговельної марки серед споживачів, прискорення й 

інтенсифікацію процесу реалізації послуг.  

Головна мета стимулювання збуту відносно споживачів – заохочення 

купувати регулярно з певною комерційною вигодою від купівлі. Перед 

стимулюванням збуту ставиться завдання активізувати процес продажів або 

іншими словами «надати руху» [214]. Тому воно розглядається як 

спонукальні засоби (дії, заходи, акції), спрямовані на виникнення додаткової 

мотивації до здійснення торговельних операції в найближчий час, покликані 

прискорити продаж товарів і послуг споживачам, збільшити обсяг реалізації 

[214-215]. 

Виділяють наступні переваги, недоліки та чинники використання 

заходів стимулювання збуту [186].  

До переваг відносять: реалізацію особистого контакту з потенційними 

споживачами; різноманітність засобів стимулювання, їх взаємозв’язок з 

компонентами рекламних комунікацій;  формування додаткової мотивації до 

операції у споживачів; вірогідність імпульсних операцій; скорочення часу на 

пошук інформації і ухвалення рішення у потенційних споживачів, унаслідок 

чого прискорюється оборотність інвестицій в рекламу і т. ін. 

Недоліками  стимулювання є: короткостроковий результат; може бути 

неефективне (або навіть неможливо) без рекламної підтримки; помилки у 

вибиранні засобів стимулювання можуть негативно позначитися на іміджі 

компанії, причому цей результат короткостроковим не буде; стимулювання, 

що використовує цінові методи, може бути невірно прораховане 

виконавцями, що забули про недоотриманий прибуток (іншими словами, 

вважаються тільки прямі витрати на організацію стимулювання). Реальне 

стимулювання в цьому випадку може виявитися збитковим.  

Не дивлячись на вказані недоліки до засобів стимулювання збуту 

послуг вдаються більшість крупних компаній. Цьому сприяє низка чинників: 

компанії сприймають стимулювання як ефективний засіб збуту; все більше 

менеджерів оволодівають засобами стимулювання збуту; керівництво 

підсилює тиск на менеджерів, вимагаючи забезпечити зростання об`ємів 

продажів; конкуренти займаються діяльністю по стимулюванню збуту; 

ефективність реклами падає із-за її великої кількості і зростання витрат; 

присутній чинник сезонності в попиті на послуги.  

Розглядаючи цінове стимулювання можна зазначити, що зниження цін 

може ініціювати як виробник (який прагне збільшити обсяг продажу чи 

залучити нових споживачів), так і торговельне підприємство, яке бажає 

здобути репутацію недорогого торговельного закладу. Зниження цін також 

може бути результатом взаємної угоди двох сторін: виробник надає знижку 

торговельній мережі, а та – надає її споживачу. При цьому, споживачу 
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адресуються відповідні рекламно-інформаційні повідомлення з тим, щоб 

спонукати його до купівлі товару в конкретній торговельній точці [223].  

Цінове стимулювання покупців здійснюється залежно від обсягів ку-

півлі, способів оплати, умов страхування тощо [166; 176]. За статистикою 

американські та європейські мережі роздрібної торгівлі витрачають на заходи 

стимулювання збуту до 65% бюджету на просування. Це акції з просування, 

презентації, безкоштовні зразки, конкурси, лотереї і різні знижки [132].  

Необхідність заходів стимулювання збуту виникає у випадках, якщо 

фірмі необхідно: швидко збільшити обсяг продажів; вивести на ринок новий 

товар; збільшити ефективність рекламних комунікацій за фіксованого обсягу 

рекламного бюджету; «освіжити» купівельний інтерес до своїх послуг 

(компанії, бренду) (при посиленні рекламної активності конкурентів) [186]. 

Методи стимулювання збуту використовують у двох ситуаціях: 

– притягнення уваги споживачів до торговельного підприємства як 

продавця за умови їх нестачі; 

– акцентування уваги споживачів на певному товарі або групі за умов 

достатньої кількості клієнтів, але не достатньому рівні попиту на товари 

[120]. 

У першій ситуації торговельне підприємство має цілі: збільшити 

кількість покупців; домогтися, щоб кожний відвідувач купував якнайбільше 

товару; пожвавити інтерес до товарів; збільшити товарооборот; виконати 

план продажу. У другій ситуації вирішуються завдання: прискорити продаж 

найвигіднішого товару; підвищити оборотність товару; позбутися зайвих 

запасів; домогтися регулярності збуту сезонного товару; протидіяти 

конкурентам; пожвавити продаж товару, збут якого перебуває на стадії 

застою або наприкінці термінів реалізації [214]. 

Виділяють дві групи інструментів стимулювання збуту – це прийоми і 

акції. Акції – це великомасштабні заходи, в межах яких можливе 

використання більш дрібних одиниць – прийомів. Наприклад, у дні відкриття 

торговельні підприємства використовують лотерею, проводять конкурси, 

дегустацію, а також деякі навчальні заходи (приготування кави, нарізання 

овочів тощо). Акція завжди відбувається у фізичному просторі (найчастіше 

території торговельного залу) і притягує увагу споживачів. Прийоми – це 

конкретні дії щодо стимулювання покупки [120]. 

Підприємства роздрібної торгівлі продовольчими товарами під час 

стимулювання процесу реалізації продукції використовують акції як методи 

непрямого ціноутворення, основна мета яких полягає у їх матеріальному 

заохоченні до покупки товарів, та цінові прийоми, які створюють відповідні 

пільгові умови придбання товарів для кінцевих споживачів. При цьому 

актуальним є використання низки різноманітних дисконтних систем, надання 

знижок, проведення промоушн-акцій. 



 

 205 

Слід зазначити, що на сьогодні не має чіткого розподілу методів 

стимулювання на певні класифікаційні групи, тому на підставі вивчення 

літературних джерел, проведення вибіркових спостережень діяльності 

торговельних підприємств, опитування їх працівників, дослідження засобів 

стимулювання збуту в роздрібній продовольчій торгівлі нами виділено 

наступні найбільш вживані методи приваблення покупців. 

Нецінові методи стимулювання збуту відіграють важливу роль у 

формуванні тривалих взаємовигідних відносин між споживачем і продавцем.  

Виділяють наступні види нецінових методів стимулювання збуту: 

стимулювання натурою, активна пропозиція, сервісне стимулювання [166].  

– стимулювання натурою – це пропонування споживачу додаткової 

кількості товару незалежно від ціни. Існує два способи стимулювання 

натурою: премії (заохочення споживача в придбанні товару шляхом вручення 

йому подарунку) і зразки (безкоштовне передання товару в кількості, що не 

має комерційної цінності та використовується лише для оцінки товару); 

– активна пропозиція – це всі види стимулювання, що потребують 

активної і вибіркової участі споживача. Існує два способи стимулювання 

споживача завдяки активній пропозиції: конкурси (потребують від 

споживача спостережливості, кмітливості або знання, в них не роблять 

ставку на гру випадку) і лотереї та ігри (в них можна взяти участь, не 

придбавши покупок, вони повністю або частково побудовані на грі випадку);  

– сервісне стимулювання (безкоштовна доставка товару, фасування та 

пакування товару під замовлення створює зручність для споживача, а 

відповідно і його лояльність до певної торгової марки). 

З тих методів стимулювання збуту, що притягують увагу до окремого 

підприємства роздрібної продовольчої торгівлі, можна виділити наступні: 

– «виставки-продажі», під час яких влаштовують захід, що 

демонструє товар, наприклад «винні» шоу;  

– «фестиваль товарів», що присвячений товарам певного виробника 

або певної товарної категорії (наприклад, пивний фестиваль);  

– «шоу-свято» має характер масового свята на задану й вигідну 

продавцю тему (наприклад, овочевий ярмарок); 

– «презентація» за прийомом «семплінг» – куштування продуктів 

харчування, тобто дегустація;  

– «подарунки і сюрпризи» – прямий «підкуп» потенційного покупця 

за звичайною схемою «кожному покупцю – подарунок» (наприклад, пляшка 

шампанського);  

– «бонус» – подарунок за покупку конкретного товару або декількох 

товарів, коли у покупця створюється відчуття, що за одну вартість він 

придбає два об’єкти, що є гарним приводом позбутися від залежаного товару;  

– «розіграш чеків» часто є складовою частиною в презентації;  
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– дні відкритих дверей – подарунок кожному або першим покупцям; 

–  розширення сервісних послуг – безкоштовна доставка з покупкою 

на таксі, дитячі кімнати тощо. 

Внутрішня обстановка магазину та розміщення товарів також мають 

суттєвий вплив на рішення покупця віддати перевагу саме цій торговій точці. 

Важливо не лише правильно розмістити товарні групи у залі, а й допомогти 

покупцеві запам’ятати магазин, виділити його з низки конкурентів. Цьому 

сприяють деякі символи, спеціальні знаки, інші предмети, що визначають 

образ магазину. Цікавим є також використання запахів у торговому залі. 

Наприклад, вважається, що стимулюванню покупки сприяє і роз-

повсюдження аромату свіжоспечених булок з хлібного відділу [186]. 

На користь окремого продукту впливає прийом демонстрації складу. 

Для групи продовольчих товарів огляд тільки поверхні багатьох продуктів 

лишає сумніви щодо доцільності купівлі, тому покупцю треба обов’язково 

продемонструвати зріз сиру, ковбаси, торту, солодощів тощо. Наприклад, 

телереклама шоколадних батончиків, яка супроводжується найдокладнішим 

описом їхніх складових: смажений арахіс, кокос, густа карамель, вершки і 

товстий шар шоколаду, безумовно впливає на остаточне рішення їх купівлі. 

До цінових методів стимулювання збуту конкретного товару або 

товарної групи відносять використання системи знижок з базової 

(прогнозної) ціни чи надбавок до неї з метою створення умов для успішної 

реалізації товарів підприємством. За своєю сутністю вони являють собою 

певні поправки до базової ціни, які можуть використовуватися для вирішення 

різних тактичних завдань цінової політики. Серед цих завдань найбільш 

важливими є такі: реагування на зміну рівня цін конкурентами; реакція на 

поведінку споживачів у процесі купівлі-продажу; матеріальне стимулювання 

споживачів з метою придбання ними продукції підприємства; скорочення 

запасу продукції на складі підприємства; ліквідація залишків продукції; 

звільнення від дефектної продукції тощо [160]. 

Надбавки до ціни являють собою конкретну вартісну частку, що 

додається до базової ціни для підвищення її рівня. За механізмом впливу на 

рівень ціни вони схожі на знижки, але мають протилежну дію, яка 

спрямована на збільшення ціни. Вони встановлюються за поліпшення якості 

товару, зручну і термінову поставку, доставку товару безпосередньо на місце 

використання, за виконання інших додаткових вимог споживача. В 

роздрібній продовольчій торгівлі вони використовуються в іміджевих 

(елітних за місцем розташування, асортиментом продукції) відділах або 

підприємствах та менш поширені порівняно з використанням знижок. 

В сучасній практиці ціноутворення частіше використовуються цінові 

знижки, під якими маються на увазі відповідні стимулюючі поправки до 

базової ціни, якими послуговуються з метою заохочення споживачів до 
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придбання товару. Вони можуть використовуватися як при сприятливих для 

підприємства умовах в процесі реалізації продукції на ринку, так і при 

несприятливих. Цим вони принципово несхожі на різницю між ціною про-

понування та ціною реалізації [160]. 

Багато авторів досліджують практичний аспект використання різних 

видів цінового стимулювання продаж на підприємствах роздрібної торгівлі. 

На підставі вивчення низки літературних джерел з цього питання [160; 166; 

176; 189] нами узагальнено цінові методи стимулювання, які застосовні для 

підприємств продовольчої роздрібної торгівлі, і прокоментовано можливі 

варіанти їх використання (табл. 3.3). 

Взагалі, якщо розглядати підприємство роздрібної торгівлі як торгову 

марку, то рівень його продажів розподіляється приблизно таким чином [186]: 

– клубні покупці (25-30%) – є постійними покупцями магазину і 

робитимуть там покупки, незважаючи навіть на деяку неконкурентність цін; 

– разові покупці (70-75%) – не є прибічниками конкретного магазину, 

а шукають, де можна купити потрібний їм товар найдешевше, або під збігом 

обставин опинилися у цій точці реалізації. 

Видача карток постійних клієнтів дає можливість споживачам 

купувати товари за нижчими цінами. Таке стимулювання спрямоване на 

купівлю товарів постійно в одному місці [59].  

Тому першим напрямом нами виділено дисконтні картки, які входять 

до програм лояльності клієнтів. Програма лояльності має за мету формування 

тривалих взаємовигідних взаємин між підприємством і постійними 

покупцями, це найширший простір для творчості й активності працівників 

фірми. Основою програм лояльності є персоніфікація клієнта і 

індивідуалізація активності фірми в його адресу. Найбільш поширеними 

компонентами програм лояльності є: привітання клієнтів із загальними 

(Новий рік і т.д.) і особистими святами (дні народження і т.д.); забезпечення 

клієнтів інформацією про нові послуги або цінові акції відповідно до їх 

інтересів; система запрошення клієнтів на акції, що проводяться фірмою, 

програми з пост-взаємодії; реалізація методів стимулювання із залученням 

постійних клієнтів; індивідуалізація системи оплати.  

Сьогодні більше 1,5 млн. покупців отримали дисконтні картки і 

здійснюють регулярні покупки у «Великій Кишені». Для них діє 

накопичувальна система знижок. Протягом 2000-2009 рр. більше 50% 

покупців стали постійними клієнтами цієї мережі [219]. Аналогічні системи 

діють і в інших мережах. Переважно вони мають накопичувальний характер 

(мережі «TARGET», «Восторг», «Сільпо», «BILLA», «РОСТ»), або 

стимулюють отримання подарунків за набраними балами («КЛАСС»). 

Досить розповсюдженим методом цінового стимулювання є 

встановлення цінових знижок на продовольчі товари. 



 

 208 

Таблиця 3.3 – Цінові методи стимулювання збуту продукції, які 

використовують підприємства продовольчої роздрібної торгівлі 

Назва методу Характеристика Коментарі 

Видача карток 

постійних 

клієнтів 

Прийом створення групи 

постійних споживачів, тобто кола 

осіб, які регулярно користуються 

послугами підприємства 

Постійним покупцям продавати 

легше, вони довіряють 

підприємству, виникають 

особисті стосунки між 

представниками підприємства і 

споживачами 

Встановлення 

різноманітних 

видів цінових 

знижок  

Прийом приваблення споживачів 

розрахований на збільшення 

кількості покупців і відповідно, 

знижка виправдає себе і матиме 

зиск 

Підприємство не віддає 

покупцю свою частку прибутку, 

а розподіляє додаткову 

економію, що виникає внаслідок 

активності покупця 

Поєднаний 

продаж 

(упаковки за 

пільговою 

ціною) 

Пропозиція споживачу економії 

проти звичайної ціни. Інформацію 

розташовують на етикетці або 

упаковці товару (упаковка за 

зниженою ціною; упаковка-

комплект) 

Ціна комплекту встановлюється 

нижчою за суму цін кожного з 

товарів 

Купонаж Сертифікати, що надають 

споживачу право на знижку при 

покупці товару. Знижка надається 

у вигляді певної суми грошей, 

відсотка від ціни або зниження 

ціни іншого товару за умови 

купівлі товару, зазначеного в 

купоні  

Купони розміщуються на 

упаковці товару, доставляються 

додому, розповсюджуються 

через пресу, розсилаються 

поштою  

Отримання 

споживачами 

призів, 

подарунків 

Акції, що пов’язані з конкурсами, 

лотереями, придбанням товарів 

певної марки тощо. Щоб узяти 

участь у таких акціях, треба 

купити певну кількість акційного 

товару 

Торговельні підприємства не 

приділяють увагу таким 

методам самостійно, але 

активно використовують подібні 

акції, запропоновані 

виробником  

Фіктивне 

збільшення 

обсягу товару, 

збільшення 

розміру 

упаковки  

Розрахований на те, що покупцю 

товар має здаватися більшим, ніж 

насправді. Часто це досягається за 

допомогою зміни форми упаковки 

або ваги товару 

Людина краще пам’ятає ціну 

товарів, ніж місткість упаковок, 

тому новий варіант товару (за 

вагою, кількістю) сприймається 

як дешевший 

 

На сьогодні у практиці цінової діяльності вітчизняних підприємств 

налічується понад 20 видів знижок з ціни. З урахуванням особливостей 

використання цінових знижок їх можна згрупувати за такими напрямами: 

– цінові знижки, що є різницею між роздрібною ціною і більш 

низькою ціною оптових постачань; 
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– цінові знижки при зміні споживчих властивостей продукції; 

– цінові знижки для споживачів продукції за виконання ними виз-

начених підприємством певних дій; 

– знижки з ціни з метою стимулювання збуту [9]. 

Усі перераховані види знижок, які отримує підприємство роздрібної 

торгівлі від оптових постачальників або виробників, воно використовує під 

час формування власної цінової політики. 

Знижка з ціни може надаватися постійним покупцям, які здійснили 

протягом періоду обумовлену кількість покупок. 

Торговельна практика показує, що знижки заслуговує не тільки той, 

хто купує оптові партії, а й кінцевий покупець, який придбає замість однієї 

товарної одиниці десять або навіть дві-три. Окремі торговельні підприємства 

встановлюють знижки, за яким покупець, що відразу придбав три одиниці 

товару, отримує четверту безплатно як премію. Набори або комплекти, як 

правило, продають за ціною, меншою, ніж сума цін складових цих наборів і 

комплектів у випадку окремого їх продажу [85].  

Продаж за зниженими цінами особливо ефективний тоді, коли ціна 

відіграє вирішальну роль при виборі певного товару (наприклад цукру, олії). 

При цьому споживачу адресують рекламно-інформаційні повідомлення з 

тим, щоб спонукати його до купівлі в конкретній торговельній точці. Знижки 

мають бути суттєвими, щоб на них можна було будувати рекламні звернення, 

стимулювати попит, компенсувати, пов’язане зі зниженням цін, зменшення 

прибутку, і досить привабливими, щоб спонукати споживача до купівлі [214]. 

Широкого розповсюдження набули прямі знижки або спеціальні ціни. 

Зниження ціни за допомогою прямої знижки може відбуватися у вигляді: 

знижки у відсотках, коли на упаковці зазначається, що ціну знижено на Х%; 

знижка із зазначенням її розмірів у грошовому вираженні («мінус Y грн.»); 

зазначення нової ціни з інформацією про причину її встановлення: випуск 

удосконаленого продукту; річниця; свято [166; 214]. 

При застосуванні спеціальних цін або дрібнооптового продажу 

зниження ціни стосується не для окремого товару, а дрібної партії. 

Пропозиція спеціальної ціни має за мету збільшення споживання товару. 

Дана пропозиція реалізується кількома способами: загальне зниження ціни 

партії; одиниця товару з упаковки – безкоштовно; зниження ціни упаковки. 

Під час реалізації будь-якої акційної знижки на продукти харчування 

доцільним є не просто оголосити біля входу чи на вітрині, що «сьогодні 

знижки до 40%», а демонструвати на ціннику стару та нову ціну. Це набагато 

більше впливає на остаточне рішення покупця щодо купівлі того чи іншого 

товару [186]. 

Прийом надання знижки на певний період розрахований на те, що в 

цей період збільшиться кількість покупців і відповідно знижка виправдає 
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себе і матиме зиск. Надання знижок у передсвяткові періоди, на час 

проведення дегустацій чи інших заходів, перед закінченням термінів 

зберігання. Як правило, чітко обумовлюється і оголошується останній день 

пільгового періоду – це мобілізує покупців. Активну реалізацію товарів 

протягом обмеженого періоду часто називають розпродажем. Термін сам по 

собі настільки вдалий, що в рекламі іноді оголошують «розпродаж», 

розраховуючи на те, що покупці передбачатимуть наявність знижок, хоча 

насправді їх може і не бути [186]. 

Встановлення фіктивних знижок реалізується за схемою: назвати 

продажною ціну більшу від тієї, за яку продавець реально збирається 

продавати товар, а різницю оголосити знижкою, яку продавець люб’язно 

надає покупцю.  

Прийом «збиткових лідерів» – товарів, які продаються і широко 

рекламуються за явно заниженими цінами – збільшує потік покупців у 

торговельному підприємстві, внаслідок чого збільшується загальний продаж 

усіх товарів. Тобто сам по собі «збитковий лідер» може продаватися без 

прибутку або навіть зі збитками, але загальне збільшення товарообороту 

інших товарів робить цей прийом вигідним. Бельгійський виробник «Данон» 

регулярно продає кілька десятків найменувань йогуртів, молочних кремів, 

причому два-три найменування щодня продають зі знижкою 25-50%. Ці 

пільгові найменування щодня змінюються, що стимулює бажання заходити в 

магазин частіше. 

Прийом «психологічної» ціни полягає в тому, щоб встановлювати ціну 

на певну незначну величину менше від заокругленої. Наприклад, ціна 99,9 

належить до групи «до 100», а ціна 100,1 – до групи «100 і більше», причому 

психологічно перевага першої ціни перед другою сприймається як більш 

суттєва, ніж 0,2%, що має місце насправді. Саме тому значно частіше, ніж це 

випливало б з теорії ймовірності, ми зустрічаємо ціни типу 99,97; 9,99; 19,98. 

Цей прийом широко використовується не тільки тоді, коли бажано, щоб 

величина здавалася меншою, а й тоді, коли її треба психологічно збільшити. 

Прийом заокругленої ціни дає змогу прискорити розрахунки, 

заощадити на витратах, збільшити кількість проданих товарів. Наприклад, 

ціна пачки печива в 1 грн. має суттєву перевагу над ціною 1,05 грн. 

На продовольчому ринку найбільш поширені такі види знижок: 

– бонусні знижки, які надаються постійним покупцям за обумовлений 

обсяг закупівлі продукції (тобто певну встановлену кількість товарів) за 

певний проміжок часу. Вони не перевищують економію продавця, яка 

складається зі скорочення витрат з реалізації, зберігання та транспортування 

товару та служать для споживача сигналом купувати саме у цього продавця; 

– сезонні знижки діють для клієнтів, що проводять позасезонні 

покупки. Це дозволяє продавцеві мати стабільний рівень продажів протягом 



 

 211 

усього року. Також ці знижки розповсюджуються на овочі та фрукти в період 

їх масового дозрівання; 

– дисконтні знижки за якість продуктів допомагають реалізувати 

продовольство, що має обмежений термін зберігання, та являють собою 

різницю між цінами на один і той же вид продукту з різними термінами 

зберігання: чим коротшим є термін, тим меншою є ціна одиниці продукції; 

– знижки за час купівлі в цілодобово працюючих гіпермаркетах, які 

іноді закликають клієнтів купувати товар у ранковий або нічний час, по 

понеділках; 

– спеціальні знижки, які надаються покупцям, які мають особливі 

(довірчі) відносини з підприємствами своєї фірмової торговельної мережі; 

– інші знижки (святкові, ювілейні, за особистою ознакою – вік, 

професія) тощо. 

Тимчасове зниження ціни на товар має як переваги, так і недоліки. 

Недолік полягає в тому, що воно не створює коло надійної, постійної 

клієнтури, а змушує покупця переходити від однієї марки товару до іншої 

відповідно до запропонованого зниження цін. Для того щоб не перестаратися 

в небезпечному для товару і підприємства зниженні цін, ініціатори 

стимулювання частіше наголошують на тимчасовому характері такої акції, 

супроводжуючи товар відповідним письмовим поясненням, зокрема щодо 

зниження ціни з відстроченням надання знижки. Цей спосіб дає змогу 

заздалегідь точно оцінити вартість операції, швидко організувати її в 

найпростіших формах, максимально скоротити терміни її здійснення 

відповідно до поставлених цілей. Для торговельної мережі цей вид 

стимулювання продажу є неоціненним інструментом, який можна 

застосовувати без попередньої підготовки, якщо потрібно негайно зреагувати 

на дії конкурентів або внести корективи в політику цін торговельного 

підприємства [214]. 

Наступними ціновим методом стимулювання збуту продукції є 

поєднаний продаж та купонаж. 

Поєднаний продаж або упаковки за пільговою ціною застосовується до 

товарів, що доповнюють один одного і жодний з яких не є обов’язковим 

компонентом іншого. Ціна комплекту встановлюється нижчою від суми цін 

кожного з товарів [166]. Це ефективний спосіб стимулювати короткочасного 

зростання збуту товару (ефективніше за купони), за суттю – цінова акція 

щодо зниження цін на продаж комплексу товарів.  

Окремі торговельні підприємства встановлюють порядок, за яким 

покупець, що відразу придбав три речі, отримує четверту безплатно як 

премію. Набори або комплекти, як правило, продають за ціною, меншою, ніж 

сума цін складових цих наборів і комплектів у випадку окремого продажу їх 

[85]. 
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Купонаж полягає в тому, що споживачеві пропонується купон, який дає 

право на одержання знижки з ціни. Купони або розміщуються на упаковці 

товару, або доставляються додому, або розповсюджуються через пресу. 

Знижка надається у вигляді певної суми грошей, відсотка від ціни товару або 

зниження ціни іншого товару за умови купівлі товару, зазначеного в купоні 

[166]. 

Купони можуть бути ефективними для стимулювання збуту вже 

зрілого марочного продукту; для заохочення споживачів випробувати 

новинку. Вони повністю застосовні, дають добрі результати і у первинних, і у 

постійних клієнтів [187]. 

Так, наприклад мережа супермаркетів «Велика Кишеня» відома на 

всю Україну своїми знижками та акціями, що дозволяють суттєво економити. 

Мережа позиціонує себе як: «Ми – єдина в Україні мережа супер- і 

гіпермаркетів, що пропонує покупцям швидкий, зручний спосіб 

заощаджувати від 10 до 35% сімейного бюджету при покупці товарів». Для 

цього достатньо мати спеціальні купони, що їх можна вирізати з рекламної 

газети мережі «Краща якість – краща ціна», роздрукувати з сайту «Великої 

Кишені» або ж отримати в магазинах. З моменту запуску програми у травні 

2008 року, більше мільйона українців скористалися купонами на знижку 

[219]. 

Слід зауважити, що встановлення суттєвих знижок на деякі товари (з 

відповідною рекламною підтримкою) призводить до більш високих 

показників збуту, ніж встановлення незначних за розміром знижок на весь 

товарний асортимент. Але не треба вважати, що тимчасові акції зі зниженням 

ціни дозволяють залучити до магазину нових покупців, які потім можуть 

стати клубними покупцями. Досвід показує, що після кожного розпродажу 

наступає період зниження реалізації. Тому слід розуміти, що, надавати 

знижку слід лише з метою швидкого вивільнення оборотних коштів 

(наприклад, для розрахунку з постачальником), інакше це просто призведе до 

загального зниження цін на ринку [186]. 

Окремою групою методів стимулювання збуту продуктів харчування є 

можливість отримання споживачами призів та подарунків [59]. 

Це акції, які пов’язані з різними конкурсами, лотереями, придбанням 

продуктів харчування певної марки тощо. Щоб узяти участь у таких акціях, 

треба купити певну кількість акційного товару. І акцент робиться на 

привабливості купівлі дедалі більшої кількості товару – «Більше обгорток від 

шоколадок «Світоч» ви надішлете – більше шансів виграти чудові 

подарунки». Метод надання подарунків покупцям ще не набув вагомості на 

торговельних підприємствах в Україні, але у своїй практиці вони активно 

використовують методи, запропоновані виробниками або оптовими 

посередниками. Наприклад, оригінальні призи досить підвищили обсяги 

http://www.kishenya.com.ua/pokupcyam/kuponi_na_znigku/
http://www.kishenya.com.ua/pokupcyam/kuponi_na_znigku/
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реалізації пива «Чернігівське», коли підприємства запропонували кожному 

покупцеві пива чіпси у подарунок. 

Досить поширеними методами стимулювання збуту на Україні є 

дегустації («Торчин», «Ковбаскофф», «Золота амфора»), премії, розіграші 

(«Maccoffe», «Флінт», «Рогань»), акції, виставки, прийоми «Шоковий вплив», 

«Бонус» та ін. Варто зазначити, що всі прийоми стимулювання збуту досить 

дієві. За їх допомогою утримуються старі та залучаються нові покупці. Отже, 

на сьогодні спектр прийомів заохочення значно розширився. Незважаючи на 

критику та застереження досвідчених маркетологів, щодо обережного 

застосування заходів зі стимулювання збуту, спостерігається тенденція 

збільшення їх інтенсивності [215]. 

Головне завдання будь-якої кампанії зі стимулювання збуту – додати 

товарові додаткової цінності, що заохочує клієнта робити покупки. Коли 

йдеться про споживача, то завдання полягає в тому, щоб підштовхнути 

споживача робити, покупки постійно і в більшому обсязі. У зв’язку з цим 

актуальним є прийом фіктивного збільшення обсягу товару розрахований на 

те, що покупцю товар має здаватися більшим, ніж насправді. Часто це 

досягається за допомогою зміни геометричної форми упаковки товару. 

Збільшення розміру упаковки (наприклад, пляшки) при незмінних ціні і 

фактичній масі (нетто) або пропорційне зменшення ціни і маси при 

незмінних (на око) розмірах сприяють помітному збільшенню попиту. Річ у 

тім, що людина краще пам'ятає ціну товарів, ніж місткість упаковок, тому, 

якщо величина упаковки на око не змінилася, ціна знизилася на 10%, а 

фактичний вміст у грамах зменшився на 20% (і це вказано на етикетці), то 

новий варіант товару багатьма людьми сприймається як дешевший, а не як 

дорожчий, яким він насправді є. Повітряна кукурудза (поп-корн) має великий 

об’єм за малої маси: порція масою 30 г виглядає досить великою, достатньою 

для того, щоб перекусити. Такими ж повітряними часто бувають печиво, 

тістечка. В тій самій банці розчинної кави у гранулах міститься, на 20% 

менше, ніж розчинної кави в порошку, хоча це майже не помітно на око. 

Якщо ж порівняти однакові за масою нетто банки розчинної гранульованої 

кави і розчинної кави в порошку, то перша буде помітно більшою, що 

впливатиме на певну частину покупців. Причому навіть той покупець, який 

все це розуміє, може віддати перевагу гранулам з метою більш заощадливого 

споживання кави: накладають каву, як правило, за кількістю ложок, але 

ложка гранул фактично менша [59]. 

Як свідчать дослідження, цінові методи стимулювання збуту мають 

бути суттєвими, щоб на них можна було будувати рекламні звернення, і 

досить привабливими, щоб спонукати споживача до купівлі.  

Але певні заходи цінового стимулювання збуту продовольчих товарі 

повинні відповідати загальній політиці цін підприємства. Якщо підприємство 
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роздрібної торгівлі в основному торгує товарами за зниженими цінами, то 

спроба продати окремий конкретний товар за престижно високими цінами 

найімовірніше буде невдалою, адже попередня тривала цінова політика 

сформувала певний імідж і коло покупців. Навіть у випадку прибутковості 

роботи з окремим дорогим товаром важко однозначно стверджувати 

доцільність такого кроку, адже постійні покупці можуть дійти висновку, що 

тепер підприємство на дешевих товарах вже не спеціалізується, а отже, 

регулярно відвідувати його немає сенсу. І навпаки, якщо підприємство 

зарекомендувало себе як постійний продавець товарів екстра-класу, навряд 

чи повинна братися за окремі операції з дешевими товарами, навіть якщо 

вони самі по собі обіцяють бути прибутковими. 

Використання системи цінових засобів стимулювання дозволяє 

активно впливати на обсяги реалізації товарів (робіт, послуг), 

використовувати позитивні та лімітувати негативні наслідки коливання 

попиту, управляти швидкістю надходження грошових коштів на рахунок 

підприємства та обсягом формування кредиторської та дебіторської 

заборгованості [176]. 

Таким чином, цінове стимулювання збуту є важливою складовою 

цінової тактики підприємств українського рітейлу, вагомість якого і надалі 

буде зростати. На сьогоднішній день український споживач ще не 

перевантажений заходами зі стимулювання збуту і лишається відкритим для 

подібних контактів.  

Використання розглянутих цінових методів стимулювання збуту, 

зорієнтованого на уточнення рівня ціни та забезпечення її відповідності 

наявним умовам процесу реалізації продовольчої продукції, дає змогу в 

умовах реальної ринкової ситуації застосовувати їх як дієвий інструмент під 

час формування ефективної цінової політики. 

 
 

3.4. Вплив конкуренції на ціноутворення в роздрібних 

торговельних підприємствах з продажу продовольчих товарів 

 

Конкуренція є одним з основних факторів, що здійснюють вплив на 

формування цінової політики підприємств роздрібної торгівлі 

продовольчими товарами. 

У сучасній економічній науці конкуренція визначається як процес 

взаємозв’язку, взаємодії учасників ринку, в тому числі і суперництва 

(боротьби), що відбувається в конкретних умовах і спрямований на 

реалізацію інтересів суб’єктів господарювання, як правило, досягнення 

комерційного успіху [159]. 
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Предметом конкуренції є товар чи послуга, через які підприємства-

суперники намагаються завоювати прихильність і кошти споживача. У 

широкому ж значенні це – задоволення конкретної потреби. Тобто, вузьке 

трактування предмета конкуренції веде до виявлення конкурентів, що 

виробляють подібні товари чи товари-замінники (субститути). Широке ж 

трактування призводить до виявлення ширшого кола конкурентів - всіх тих, 

хто так чи інакше може задовольнити конкретну потребу товаром чи 

послугою, або перетворити її в якусь іншу потребу. Розпочинаючи випуск 

товару, виробник повинен детально проаналізувати, як виникає потреба, і як 

споживач приймає рішення про купівлю. Як зазначає Ф. Котлер [139], 

спочатку виникають бажання-конкуренти, тобто споживач міркує, на що 

витратити певну суму коштів. Якщо прийнято рішення про купівлю певного 

типу товару, то з'являється кілька варіантів покупки, тобто товарно-родові 

конкуренти. Після вибору однієї альтернативи виникає ряд товарно-видових 

конкурентів, тобто різновидів товару. Далі споживач аналізує різні марки-

конкуренти. Тому підприємству, визначаючи конкурентів, доцільно 

встановити виробників товарів-аналогів, товарів чи послуг – субститутів, 

наявність товарів, істотно відмінних від певного та здатних задовольнити цю 

потребу, а також з'ясувати, чи не існує загрози існуванню самої потреби. 

Об'єктом конкуренції є покупець і споживач. Саме виділення предмета 

і об'єкта конкуренції свідчить, що в конкурентній боротьбі є дві сфери 

впливу: товар (предмет) – з одного боку, споживач (об’єкт) – з іншого, а 

значить, і різні методи та засоби конкурентної боротьби. Суб'єктами 

конкуренції є підприємства, галузі, регіони та країни [299]. 

Процес ціноутворення буде різним в залежності від типу 

конкурентного середовища у якому функціонує підприємство. Можна 

виділити три види конкурентного середовища у сфері ціноутворення [17]: 

1. Середовище, в якому ціна контролюється ринком. Таке середовище 

характеризується високою конкуренцією, схожістю товарів і послуг. У цьому 

випадку при формуванні ціни підприємства орієнтуються на ціни 

конкурентів, тому що встановлення цін вище конкурентних призведе до 

переключення споживачів на товари конкурентів, а у випадку зниження ціни, 

конкуренти достатньо швидко відреагують аналогічними діями.  

2. Середовище, в якому ціна контролюється підприємством. Це 

середовище характеризується обмеженою конкуренцією, товарами та 

послугами, що чітко відрізняються. Ціни на товари в такому середовищі 

встановлюються за взаємною угодою між підприємствами. Зниження ціни на 

товар окремим підприємством призведе до агресивних дій з боку 

конкурентів, спрямованих на створення несприятливих умов його існування. 

Підвищення ж ціни змусить споживачів переключитися на товари 

конкурентів. 
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3. Середовище, ціна в якому контролюється урядом. У такому 

середовище ціни формуються виходячи з граничного рівня націнок на 

товари, які встановлюються відповідними урядовими органами. Ціни на 

товари у даному випадку формуються виходячи з ціни закупівлі та 

обмеженого рівня націнки.  

Специфікою формування ціни у роздрібних торговельних 

підприємствах з продажу продовольчих товарів є те, що різні групи товарів 

та навіть різні види товарів однієї групи можуть бути предметами кожного з 

цих середовищ. 

Так, верхню цінову межу на товари, як правило, регулюють великі 

підприємства-виробники, які зацікавлені у зростанні обсягів реалізації 

товарів. Наприклад, такими товарами є більша частина продукції компанії 

Coca-cola, деякі види продукції Харківського м’ясокомбінату та інших 

великих підприємств. 

Верхню цінову межу також регулює держава, встановлюючи 

граничний рівень націнки на соціально-значимі види товарів. Такими 

товарами є борошно пшеничне вищого, першого і другого сорту, борошно 

житнє обдирне, певні види хліба, хлібобулочних та макаронні виробів, круп, 

молока, сметани, м’яса та інших продуктів харчування. 

Нижня цінова межа на товари може регулюватися самими 

підприємствами роздрібної торгівлі за негласною домовленістю між собою. 

Вибір цінової стратегії залежить від характеру конкурентної структури 

ринку тобто від кількості продавців та ступеня диверсифікованості товарів.  

Економічна наука виділяє чотири основних типи ринків у залежності 

від ступеня свободи конкуренції: чиста монополія, олігополія, 

монополістична конкуренція та чиста конкуренція [139]. 

Чиста монополія характеризується ситуацією коли на національному 

або регіональному ринку певний продукт (послугу) проводить єдина 

компанія. Монополіст має нагоду встановлювати високі ціни, не потребує 

реклами і пропонує споживачам мінімальний рівень обслуговування. Якщо 

на ринку є часткові субститути або існує загроза появи конкурентів, для 

збереження частки ринку монополіст може потурбуватися про додаткові 

послуги або модернізацію технології. Інтересам суспільства відповідає 

швидше регульована монополія, оскільки в цьому випадку ціни на продукцію 

знижуються, а рівень обслуговування підвищується. 

В Україні конкуренція на товарних ринках та антимонопольні заходи 

регулюються Законом «Про захист економічної конкуренції» [237], у 

відповідності до якого, монопольним (домінуючим) вважається: становище 

суб’єкта господарювання, частка якого на ринку товару перевищує 35%; 

якщо сукупна частка не більше ніж трьох суб’єктів господарювання 

перевищує 50%; якщо сукупна частка не більше ніж п’яти суб’єктів 
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господарювання, перевищує 70%. 

Проведені дослідження підприємств роздрібної торгівлі 

продовольчими товарами показали, що суб’єкти, які мають такі 

характеристики відсутні на товарному ринку України. Це підтверджує 

проведений нами аналіз частки ринку [52], яку займають найбільш великі 

мережі підприємств з продажу продовольчих товарів за обсягом 

товарообороту за даними рейтингу компанії GT Partners Ukraine [294]. 

Результати аналізу, наведені у табл. 3.4 свідчать про те, що найбільша за 

товарооборотом компанія ЗАТ «Фоззі» займає лише 5,0% у загальному 

роздрібному товарообороті України; три найбільших компанії (ЗАТ «Фоззі», 

Metro Cash & Carry Україна та ВАТ «АТБ-маркет») – 12,5%; п’ять 

найбільших компаній (ЗАТ «Фоззі», Metro Cash & Carry Україна, ВАТ «АТБ-

маркет», ЗАТ «Фуршет» та ВАТ «Ашан Україна Гіпермаркет») – 17,6%. 
 

Таблиця 3.4 – Аналіз частки ринку, що займають найбільші мережі 

підприємств з продажу продовольчих товарів за товарооборотом у 2009 році 
 

 

Компанія 

 

 

Мережі 

 

Загальний 

товарооборот, 

млн. грн. 

Частка 

ринку, % 

Частка ринку 

нарощуваним 

підсумком, % 

ЗАТ «Фоззі» 

Сільпо, 

Фора, Фоззі, 

Буми-маркет 

11432,3 4,95 4,95 

ВАТ «АТБ-

маркет» 
АТБ 8938,0 3,87 8,82 

Metro Cash & 

Carry 

Україна 

Metro 8429,9 3,65 12,47 

ЗАТ 

«Фуршет» 
Фуршет 6235,8 2,70 15,17 

ВАТ «Ашан 

Україна 

Гіпермаркет» 

Аuchan 5681,5 2,46 17,63 

 

Олігополія виникає у ринковій ситуації, що характеризується 

пануванням в галузі декількох, як правило, крупних компаній. Товар може 

бути як високодиференційованим, так і стандартним. Чиста олігополія – 

декілька компаній, що реалізують, по суті, однакові за якістю товари. За 

таких умов підвищувати ціни на товар підприємства важко. При однакових 

показниках єдиним способом отримання конкурентної переваги є зниження 

витрат. Диференційована олігополія – декілька компаній, що реалізують 

однакові товари, які відрізняються за якістю, характеристиками, дизайном та 

(або) надають різний рівень послуг. Кожний конкурент прагне випередити 
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суперників поодинці з найважливіших атрибутів товару, привернути 

покупців, що віддають йому пріоритет і одержати відповідну надбавку до 

ціни. 

В Україні олігопольними ринками продовольчих товарів вважається 

ринок пива (на чотири найбільші компанії припадає 67% ринку) та ринок 

тютюнових виробів (три компанії мають понад 75% ринку) [159]. Однак 

серед підприємств роздрібної торгівлі, незважаючи на те, що вони є 

кінцевими продавцями даної продукції, відсутні такі, які б займали 

олігопольну позицію. 

Монополістична конкуренція характеризується великим числом 

конкурентів, виступаючих з найрізноманітнішими пропозиціями. Багато 

суб'єктів галузі концентруються в певних сегментах ринку, де вони можуть 

найкращим чином задовольнити потреби клієнтів і реалізувати товари та 

послуги за більш високими цінами. 

Чиста конкуренція виникає коли на ринку оперує безліч конкурентів, 

що пропонують однорідні та взаємозамінні товари або послуги. За 

відсутності диференціації товарів ціни конкурентів будуть практично 

однаковими. Ціни на такі товари формуються в залежності від попиту та 

пропозиції. При встановленні ціни підприємства орієнтуються на вже 

сформований рівень цін. Ніхто з конкурентів практично не рекламує 

продукцію за винятком випадків, коли вона дозволяє психологічно 

диференціювати товар. Однак у такому випадку ситуацію на ринку слід було 

б  віднести у розряд монополістично конкурентної. 

Виходячи з цього можна зробити висновок, що роздрібна торгівля 

продовольчими товарами має конкурентну структуру, але в залежності від 

формату підприємств, конкуренція може бути як монопольною, так і чистою. 

Так, підприємства великих форматів, як правило займають свої позиції на 

ринку монопольної конкуренції, а підприємства дрібних форматів – на ринку 

чистої конкуренції. 

Інтенсивність конкуренції перш за все визначається кількістю 

суб’єктів, що конкурують між собою. Аналізуючи динаміку підприємств 

роздрібної торгівлі, що здійснюють продаж продовольчих товарів (табл. 3.5), 

можна зробити висновок про зниження інтенсивності конкуренції. 

Так, кількість підприємств, що здійснюють роздрібну торгівлю 

продовольчими товарами за період з 2005 по 2009 роки зменшилась на 16,8% 

та склала 37,2 тис. одиниць. При цьому загальна кількість роздрібних 

торговельних підприємств за цей період зменшилася на 13,2% та склала 65,3 

тис. одиниць. Така ситуація склалася перш за все за рахунок скорочення 

підприємств роздрібної торгівлі з продажу лише продовольчих товарів (на 

27,7% за досліджуваний період). У той же час, кількість змішаних 

підприємств зменшилося лише на 3,9%. 
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Таблиця 3.5 – Динаміка і структура підприємств роздрібної торгівлі продовольчими товарами у 2005-2009 рр. 

 

Кількість 

підприємств 

роздрібної торгівлі 

(юридичних осіб), 

тис. одиниць 

2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 

Темп росту, % 

2006 р./ 

2005 р. 

2007 р./ 

2006 р. 

2008 р./ 

2007 р. 

2009 р./ 

2008 р. 

2009 р./ 

2005 р. 

Всього, 

тис. одиниць 
75,2 73,6 71,9 69,2 65,3 97,9 97,7 96,2 94,4 86,8 

З продажу 

продовольчих 

товарів, тис. 

одиниць 

24,2 22,7 20,5 19,3 17,5 93,8 90,3 94,1 90,7 72,3 

- питома вага, % 32,2 30,8 28,5 27,9 26,8 -1,3 -2,3 -0,6 -1,1 -5,4 

Змішаних, тис. 

одиниць 
20,5 20,3 20,1 19,8 19,7 99,0 99,0 98,5 99,5 96,1 

- питома вага, % 27,3 27,6 28,0 28,6 30,2 0,3 0,4 0,7 1,6 2,9 

Всього 

підприємств, що 

здійснюють 

торгівлю 

продовольчими 

товарами, тис. 

одиниць 

44,7 43,0 40,6 39,1 37,2 96,2 94,4 96,3 95,1 83,2 

- питома вага, % 59,4 58,4 56,5 56,5 57,0 -1,0 -2,0 0,0 0,5 -2,5 
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Аналізуючи питому вагу підприємств з продажу продовольчих товарів 

у загальній кількості роздрібних торговельних підприємств можна зазначити, 

що питома вага підприємств, що здійснюють торгівлю продовольчими 

товарами протягом досліджуваного періоду знижується на 2,5% та складає 

57% у 2009 році. Але за останні два роки, що досліджувались, тенденція мала 

позитивний характер. Так у 2008 році питома вага таких підприємств була 

постійною, а вже у 2009 році збільшилася на 0,5%. 

Однак, така ситуація відбулася перш за все за рахунок збільшення 

кількості змішаних магазинів, питома вага яких за досліджуваний період 

зросла на 2,9%, збільшувалася у кожному році та на кінець 2009 року склала 

19,7%. При цьому питома вага підприємств, що здійснювали торгівлю тільки 

продовольчими товарами за досліджуваний період знизилася на 5,4% та у 

2009 році склала 17,5%. 

Проведений аналіз свідчить про зниження інтенсивності конкуренції 

серед підприємств роздрібної торгівлі продовольчими товарами. Однак 

змішані підприємства мають більшу перевагу, про що свідчить збільшення їх 

питомої ваги. 

Слід зазначити, що така ситуація не однакова в залежності від форматів 

підприємств роздрібної торгівлі, що здійснюють торгівлю продовольчими 

товарами. Так, в останні році спостерігається тенденція зменшення кількості 

дрібних підприємств на користь підприємств більш великих форматів та 

мережевої торгівлі. Це підтверджують дані за найбільшими продовольчими 

мережами України, надані консалтинговою групою GT Partners Ukraine [253]. 

Дослідження найбільш великих продовольчих мереж України за 

кількістю торговельних точок (додаток Е, табл. 3.6) показують, що їх 

розвиток відбувається значними темпами. 

Так у 2009 р., порівняно з 2008 р., загальна кількість торговельних 

точок за 50 найбільшими мережами збільшилася на 270 одиниць або 16,8% і 

склала 1876 одиниць. При цьому, питома вага досліджуваних торговельних 

точок збільшилася на 0,9% і склала 5% у загальній кількості підприємств, що 

здійснюють торгівлю продовольчими товарами. Крім того, за 2009 р. було 

відкрито 396 нових точок, що на 25% або 79 одиниць більше, ніж у 2008 р. 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що хоча на 

продовольчому ринку зменшується загальна кількість підприємств 

роздрібної торгівлі продовольчими товарами, але на рівні торговельних 

мереж інтенсивність конкуренції посилюється, хоча і залишається на 

достатньо низькому рівні. 

Практичне застосування окремих показників, що визначають 

інтенсивності конкуренції є неможливим через розгалуженість торговельної 

мережі і представленість її в переважній більшості дрібними магазинами, 
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кількість яких хоча і скорочується, але все ж таки суттєво перевищує 

кількість підприємств сучасних форматів.  

 

Таблиця 3.6 – Аналіз розвитку продовольчих торговельних мереж 

України за 2008-2009 роки 

 

Показники 
2008  

рік 

2009 

рік 

Абсолют

не 

відхилен

ня (±) 

Темп  

росту,  

% 

Кількість торговельних компаній, 

що досліджуються 
50 50 - 100,0 

Кількість мереж у складі компаній 66 66 - 100,0 

Кількість торговельних точок у 

складі торговельних мереж 
1606 1876 270 116,8 

Питома вага торговельних точок 

продовольчих торговельних мереж 

у загальній кількості підприємств, 

що здійснюють роздрібну торгівлю 

продовольчими товарами, % 

4,1 5,0 0,9 - 

Кількість відкритих торговельних 

точок продовольчих торговельних 

мереж протягом року 

317 396 79 124,9 

 

Так, низка показників інтенсивності конкуренції (коефіцієнт варіації 

ринкових часток, ранговий індекс концентрації та індекс зворотних величин 

часток) ґрунтуються на охопленні всіх підприємств-учасників ринку, що 

технічно ускладнено за наявності десятків тисяч таких об’єктів. Крім того,  

застосування коефіцієнту варіації ринкових часток в галузях з великою 

кількістю підприємств, навіть за наявності технічних можливостей, має 

полемічний характер. 

Отже, більш змістовними, на нашу думку, є індекс концентрації та 

модифікований індекс Херфіндаля-Хіршмана [4] (визначений за 50 великими 

підприємствами галузі). Результати розрахунку вказаних індексів для ринку 

вітчизняної роздрібної торгівлі продовольчими товарами наведені в табл. 3.7. 

За показниками трьохдольного та читорьохдольного індексу 

концентрації ринок роздрібної торгівлі продовольчими товарами в Україні є 

неконцентрованим, а відповідно інтенсивність конкуренції доволі висока 

(оцінки < 45%). Порівняння вказаних індексів в динаміці дозволяє 
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констатувати наявність чіткої тенденції до поступової консолідації ринку 

найбільш потужними підприємствами; 

 

Таблиця 3.7 – Оцінка інтенсивності конкуренції на ринку роздрібної 

торгівлі продовольчими товарами України за індексами концентрації та 

Херфіндаля-Хіршмана 

 

Коефіці-

єнти 

2005 

рік 

2006 

рік 

2007 

рік 

2008 

рік 

2009 

рік 

Абсолютне відхилення (±)  

2006-

2005 

2007-

2006 

2008-

2007 

2009-

2008 

Трьохдоль-

ний індекс 

концентра-

ції 

15,7 22,4 30,2 27,8 26,4 6,7 7,7 -2,4 -1,4 

Чотирьох-

дольний 

індекс 

концентра-

ції 

20,9 27,3 37,2 34,9 33,6 6,4 9,8 -2,3 - 1,3 

Модифіко-

ваний 

індекс 

Херфіндаля

-Хіршмана 

0,014 0,025 0,043 0,039 0,036 0,010 0,019 -0,004 - 0,003 

 

За індексом Херфіндаля-Хіршмана також має місце низька 

концентрація ринку (оцінки наближуються до нижньої межі індексу). 

Останнім часом з позиції конкуренції виділяють різноманітні 

торговельні формати, які розрізняються за обсягами реалізації, за охватом 

території обслуговування, за орієнтацією на різні сегменти споживачів 

залежно від рівня їх доходів, а відповідно, мають і різні підходи до 

ціноутворення, яке визначається їх ціновою політикою. 

Дослідження сучасних джерел [133; 159, 195; 203], дозволили нам 

виділити основні 15 форматів роздрібної торгівлі продовольчими товарами, 

що функціонують на споживчому ринку України. Характеристику цих 

форматів надано у додатку Ж. 

Проведені дослідження показують, що більшість форматів 

використовують політику змішаних цін. Однак ці формати можна 

розподілити на групи в залежності від рівня цін за більшістю найменувань 

товарів, які реалізуються (табл. 3.8). 

Виходячи з форматів роздрібної торгівлі, формуються три типи 

конкуренції, які стосовно продовольчих ринків мають локальний (тобто 

територіально обмежений) характер: 
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Таблиця 3.8 – Розподіл форматів роздрібної торгівлі продовольчими 

товарами за переважним рівнем цін 

 

№ 

з/п 
Рівень цін Види форматів 

1 Переважно низькі 1. Дискаунтер 

2. Гіпермаркет 

3. Економічний супермаркет 

2 Переважно середні 1. Гастрономічний магазин 

2. Звичайний спеціалізований магазин 

3. Універсальний магазин 

4. Ринки 

3 Переважно високі 1. Магазин по сусідству (біля дому) 

2. Магазин, що працює допізна 

3. Магазин при АЗС 

4. Елітний спеціалізований магазин 

5. Кіоск 

4 Переважно змішані 1. Супермаркет 

2. Класичний супермаркет 

3. Кеш єнд кері 

 

– внутрішньоформатна, що виникає у разі, якщо два або більше 

підприємства роздрібної торгівлі спрямовані на того ж самого покупця. Це 

найбільш розповсюджений тип конкуренції; 

– міжформатна, що формується в випадку, коли різні типи підприємств 

роздрібної торгівлі пропонують однакові товарні лінії та суперничають за 

обмежені гроші споживачів; 

– перехоплююча, що притаманна покупцю з низьким рівнем 

лояльності. 

За сучасних умов підприємства роздрібної торгівлі продовольчими 

товарами досягли такого рівня, коли цінова конкуренція відходить на друге 

місце. Якщо ціни на різних підприємствах і відрізняються, то рівень їх 

коливань є незначним, що підтверджується результатами наших досліджень, 

представленими у розділі 3.1. 

За таких умов до основних чинників, які впливають на вибір споживача 

на користь конкретного магазину можна віднести: 

– зручність місця розташування та тривалість часу на шлях до нього – 

для здійснення незначних покупок конкретних товарів (хліб, молоко, 

ковбаси) споживач віддасть перевагу магазину з вузьким асортиментом 

поблизу будинку або по дорозі з роботи до дому; 
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– мінімізація часу, витраченого на здійснення покупки – невелика 

торговельна площа магазину та наявність продавця сприяє мінімізації часу на 

здійснення покупки, який заощаджується завдяки відсутності по-перше, 

необхідності пошуку товарів на полицях; по-друге, переміщенню по значним 

площам від входу до товару та до каси; по-третє, втраті часу на чергу та 

обслуговування в касі; 

– конкретизація асортименту за його видового різноманіття, 

оптимальні ціни, сприятлива атмосфера тощо. 

Як відомо за методом ведення конкурентної боротьби між 

підприємствами виділяється цінова та нецінова конкуренція. І хоча останнім 

часом цінова конкуренція серед роздрібних підприємств, що здійснюють 

торгівлю продовольчими товарами, займає останню позицію, але вона є 

присутньою. 

Проведені дослідження цінової конкуренції, яка використовується в 

сучасних умовах багатьма підприємствами роздрібної торгівлі з продажу 

продовольчих товарів, дозволяють виділити два види такої конкуренції: 

відкрита та прихована. 

Відкриту цінову конкуренцію використовують такі формати торгівлі як 

дискаунтери, гіпермаркети та економічні супермаркети, які відкрито 

встановлюють ціни нижчими ніж у конкурентів. Але це досягається за 

рахунок мінімізації у всьому, що викликає практичну відсутність додаткових 

послуг та комфорту при придбанні товарів споживачами. 

Більшість інших великих форматів використовують приховану цінову 

конкуренцію. Її зміст полягає в тому, що підприємства встановлюють ціни на 

товари, як правило, середні, тобто такі, як і у більшості конкурентів, але 

використовують приховані (на перший погляд непомітні) засоби зниження 

ціни. Таку тактику використовують більшість супермаркетів, та інших 

магазинів, що мають змішаний рівень цін. Серед найбільш розповсюджених 

сучасних методів ведення такої конкурентної боротьби є: 

– застосування товарів-індикаторів. Цей метод використовують 

практично всі супермаркети. Суть цього методу полягає в тому, що 

підприємство визначає перелік товарів на які у більшій мірі звертають увагу 

покупці. Такі товари складають в середньому 3-10 найменувань. Потім 

підприємство проводить моніторинг цін за підприємствами-конкурентами, та 

встановлює ціну нижчу, ніж у них. Наприклад, серед таких товарів можуть 

бути: м’ясо курки, сир, сосиски, горілка та інші товари, ціни на яки 

регулюються ринком. Результатом таких заходів є уявна впевненість 

основної маси покупців, що ціни на даному підприємстві є нижчими, ніж у 

інших. 

– застосування системи знижок на оптову покупку. Така система 

застосовується як правило на купівлю покупцем понад 10 одиниць певного 
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найменування товару. Хоча даний метод не має нічого спільного з оптовою 

торгівлею, але за такий спосіб покупець отримує товар за більш низькою 

ціною, а підприємство компенсує свої витрати за рахунок збільшення обсягів 

продажу. 

– застосування системи знижок за покупку на певну суму. Як правило 

така сума визначається виходячи з середньої ціни покупки на конкретному 

підприємстві, встановлюється вище за нею та варіює від 100 до 300 грн. В 

результаті покупець придбаває товарів більше, ніж якщо б він придбавав їх за 

необхідністю, але його задовольняє більш низька ціна придбаних товарів. 

– проведення різноманітних акцій. Серед таких методів прихованої 

цінової конкуренції можна виділити: розпродаж (реалізація товарів за більш 

низькими цінами); реалізація товарів за більш низькими цінами у певні дні 

тижня (як правило у понеділок) або у певні години (як правило у нічній або 

ранковий час), коли потік покупців є менш інтенсивним; розігрування призів 

за умов попереднього придбання покупцем товарів та інші. Результатом 

таких заходів є уявна впевненість покупців, що вони отримують товар за 

ціною практично в двічі меншою (розпродаж) або взагалі безкоштовно 

(призи). В свою чергу підприємства приваблюють додаткових покупців; 

покупців, які придбавають товари у більшому обсязі або позбавляються 

товарів, які користуються недостатнім попитом. 

Дрібні формати, які не мають достатньої змого приймати участь у 

ціновій конкуренції, як правило, використовують привабливість з позиції 

наближення за місцем розташування до споживачів. 

Таким чином, на основі проведених досліджень можна зробити 

висновок про те, що конкуренція на ринку роздрібної торгівлі 

продовольчими товарами не здійснює значного впливу на процес 

ціноутворення та формування певного рівня цін.  
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РОЗДІЛ 4  

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ 

ЕФЕКТИВНОЇ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ 

ТОРГІВЛІ ПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ 

 

4.1. Ефективність цінової політики підприємств роздрібної торгівлі 

та її комплексна система оцінки 

 

Проблемами оцінки економічної ефективності цінової діяльності 

підприємств займалися багато науковців, але на сьогодні ці питання 

залишаються ще не вирішеними, що пояснюється двома основними 

причинами [204]:  

 по-перше, у сучасній теорії оцінки ефективності ще залишається 

певна невизначеність – «взаємозв’язки між індикаторами ефективності 

компанії складні та не досліджені повністю» [175, с.1048]. За думкою таких 

видатних науковців як А.С. Гальчинський, В.М. Геєць, А.К. Кінах, В.П. 

Семиноженко це обумовлено тим, що «одним з найважливіших питань теорії 

ефективності слід визначити критеріальний підхід, оскільки за різних 

критеріїв мають місце різні відповідні показники (коефіцієнти) економічної 

ефективності» [56, с.57]. Дана проблема впливає на результативність процесу 

оцінки економічної ефективності будь-якої діяльності. М. Бейкер пояснює це 

тим, що «доти, доки в даному питанні не досягнуто єдності думок .... будуть 

застосовуватися множинні та різнотипні інструменти» [175, с.1048]. 

 по-друге, більшість авторів процес оцінки ефективності 

ціноутворення на підприємстві розглядає тільки з позиції маркетингової 

діяльності підприємства в цілому, не беручи до уваги його особливості [5]. 

Лише окремі автори певною мірою порушують проблему ціни, ефективності 

та галузеві особливості.  

Спрямованість нашого дослідження на розробку системи оцінки 

ефективності цінової політики підприємств роздрібної торгівлі обумовлює 

необхідність визначення сутності ефективності. 

Ефективність – складна багаторівнева категорія економічної науки. 

Вона має місце у всіх сферах і на всіх стадіях практичної діяльності. Її 

вивчення можливо як на рівні відтворення в цілому та за його окремими 

фазами у всіх сферах національної економіки, так і на рівні окремих суб'єктів 

господарювання. 

Підґрунтям сучасної теорії ефективності є економічна теорія. Цей 

термін зустрічався вже у працях В. Петті – одного із засновників класичної 

політекономії та керівника школи фізіократів Ф. Кене [185], які розглядали 
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дане поняття у значенні результативності дій уряду та не виокремлювали 

його як самостійну економічну категорію. 

Інший класик політекономії – Д. Рікардо – також звертається до 

поняття «ефективність», здійснюючи спроби оцінки ефективності капіталу. 

Він довів, що чим менш довговічний капітал, тим більше необхідної праці, 

яка постійно витрачається, для збереження його первісної ефективності. 

Д. Рікардо вже розглядає «ефективність» як відношення результату до 

визначеного виду витрат, надаючи їй того специфічного значення, який є 

важливим з погляду оцінки певних результатів та/або дій. З цього часу 

поняття «ефективність» отримує статус економічної категорії [185]. 

Багато зарубіжних економістів розглядають економічну науку в цілому 

як науку про ефективність. Так, американські вчені Кемпбел Р. Макконнел і 

Стенлі Л. Брю відзначають: «Економікc – це суспільна наука, що досліджує 

проблему такого використання чи застосування рідкісних ресурсів (засобів 

виробництва), за якого досягається найбільше чи максимальне задоволення 

безмежних потреб суспільства (мета виробництва). Економіка вивчає шляхи 

«найкращого використання того, чим ми володіємо». Оскільки наші потреби 

практично безмежні, а наші ресурси рідкісні, ми не в змозі задовольнити всі 

матеріальні потреби суспільства. Єдине, що нам залишається, це домагатися 

якомога більшого задоволення цих потреб. Таким чином, економікс – це 

наука про ефективність, про ефективність використання рідкісних ресурсів» 

[172, с. 38]. Дану точку зору поділяють й вітчизняні економісти: «По суті вся 

система економічних категорій може бути інтерпретована (під певною 

точкою зору) як система критеріїв і субкритеріїв ефективності» [320]. 

Проте економічна теорія не сформувала єдиної думки щодо сутності та 

значення категорії ефективності – однозначного, загально прийнятого 

трактування дотепер не існує.  

Розуміння суті ефективності пов'язане з двома основними моментами, 

властивими ринковій економіці:  

1) законом рідкості, обмеженості ресурсів;  

2) наявністю конкуренції.  

Так, необмеженість потреб і рідкість ресурсів визначає раціоналізм 

поведінки економічних суб'єктів, що полягає в тому, щоб оптимально 

збалансувати зростаючі потреби та ресурсні можливості при здійсненні 

діяльності. Конкуренція ж виступає важливим чинником стимулювання 

господарської активності, збільшення різноманітності та підвищення якості 

продукції, зниження витрат і стабілізації економічного зростання.  

За визначенням П. Мілгрома та Дж. Робертса: «Вибір є ефективним, 

коли не існує іншого доступного варіанту, який задовольняв би всіх членів 
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даної групи індивідів як мінімум не менше, чим даний варіант, і який би мав 

безумовну перевагу щонайменше для одного з цих індивідів» [321, с.49]. Ф. 

К. Беа вважає, що вживання принципу ефективності передбачає вибір кола 

питань «пов'язаних з економічною раціональністю діяльності підприємства» 

[188, с.30]. На думку К. Менара при визначенні ефективності суб'єкта слід 

враховувати і стан ресурсів і взаємовідношення із зовнішнім середовищем: 

«Ефективна система має в своєму розпорядженні деякий обсяг 

невикористаних ресурсів, які дозволяють їй протистояти непередбаченим 

змінам зовнішнього середовища» [144, с.132]. У наведених висловах немає 

протиріч. Вони суть і характеристика основних положень відносно 

ефективності, які надані Вільфредо Парето.  

По Парето ефективність – це такий стан, при якому неможливо 

поліпшити становище хоча б одного суб’єкта, не погіршуючи при цьому 

становища інших. Такий стан економіки в науці називають оптимумом 

Паретто або оптимальністю за Паретто [28, с.13]. Таке визначення 

найточніше відображає суть економічної ефективності та дієво у всіх сферах 

відтворення, на рівні економіки держави та суб'єкта господарювання. Так, в 

процесі руху продукції на окремих етапах, фазах відтворення виникають 

економічні відносини з приводу ефективного використання ресурсів всіх 

учасників цих відносин. Існують поняття «ефективність при виробництві», 

«ефективність при розподілі». Вони – суть загальної економічної 

ефективності. Ефективність у виробництві досягається тоді, коли неможливо 

трансформувати використання наявних ресурсів таким чином, щоб збільшити 

випуск одного товару без зменшення випуску будь-якого іншого. 

Ефективність при розподілі означає, що товар розподілений таким чином, що 

при його перерозподілі обов'язково з'явиться учасник цього процесу, 

становище якого погіршилося.  

Парето – принцип може застосовуватися на рівні господарчої одиниці. 

Для підприємства (у загальному вигляді) досягнення економічної 

ефективності по Парето можливо за певного поєднання наявних в обмеженій 

кількості ресурсів, які залучені для досягнення визначеної мети. Відносно 

цінової політики це означає наступне. Цінова політика може бути визнана 

ефективною, якщо вона передбачає якнайкращий з усіх можливих варіант 

досягнення мети, при якому забезпечується необхідний (не гірший) рівень 

показників діяльності підприємства. А міра відхилення від мети 

характеризуватиме ефективність цінової політики. 

Формулювання суті ефективної цінової політики на основі Парето-

підходу дозволяє відзначити специфічність ефективного управління 

ціноутворенням в умовах ринкової економіки, а саме – його відносний 
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характер. Ефективність або неефективність варіанту розвитку подій, у тому 

числі й варіанту цінової політики, завжди відносна. Як справедливо 

відмічають П. Мілгром і Д. Робертс: «Вибір може бути ефективним, коли 

враховуються всі чинники, обмеження, які визначають безліч доступних 

альтернатив, але коли частина цих чинників усувається та кількість 

можливих альтернатив збільшується, даний вибір виявляється 

неефективним» [321, с.50]. 

Критичний огляд наукової економічної літератури з даної 

проблематики показав наявність й інших підходів та точок зору щодо 

визначення змісту та сутності ефективності [1; 8; 27; 41; 66; 116; 124; 140; 

171; 177; 216; 252; 261; 309; 333; 341; 342; 356]. 

Згідно традиційного підходу, який має найбільш багаточислену 

кількість послідовників, ефективність розглядають як співвідношення 

результатів діяльності до витрат або застосованих ресурсів (тобто «виходів» 

до «входів» у термінах теорії систем). 

Основою цього підходу вважається розроблена західними 

економічними школами концепція ефективності як теорії продуктивності 

факторів (factor productivity, productivity of input), яка розглядає ефективність 

як «продуктивність» факторів виробництва («капіталу», «праці», 

«матеріалів»). Представники американської економічної науки К. 

Р. Макконнелл, С. Л. Брю, П. Самуельсон визначають економічну 

ефективність діяльності підприємства (productive efficiency) як «використання 

мінімальної кількості ресурсів для виробництва даного обсягу продукції, 

виробництво даного обсягу продукції при мінімальних середніх загальних 

витратах». За їх словами «Суспільство прагне використовувати свої рідкісні 

ресурси ефективно, тобто воно бажає одержати максимальну кількість 

корисних товарів і послуг, вироблених із його обмежених ресурсів» [8; 172].  

Інші західні науковці – Долан Е.Д., Ліндсей Д.Є. підкреслюють, що 

«ефективність  це ключове міркування під час прийняття рішення про те, як 

виробляти. У щоденній мові слово ефективність означає, що виробництво 

йде з мінімальними витратами, зусиллями та втратами» [341]. Аналогічні або 

близькі за змістом визначення ефективності даються Р. Піндайком і Д. 

Рубінфельдом [216], К. Еклундом [342] та ін.[356]. 

У межах традиційного підходу деякі науковці підкреслюють 

необхідність визначення ефективності як співвідношення результату до 

ресурсів, залучених для його досягнення. 

Так, провідний вчений Л.І. Абалкін визначає економічну ефективність 

як «...ніщо інше, як отримання певного результату на одиницю використаних 

ресурсів» [1, с. 66]. Російський дослідник К.А. Раїцький підкреслює, що 
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основним принципом вираження суті ефективності на всіх рівнях управління 

економіки є співвідношення кінцевого результату та ефекту з залученими та 

спожитими ресурсами [252]. 

Інші автори пов'язують поняття ефективності з можливістю одержати 

якомога більше з доступних ресурсів і ототожнюють її з показниками, 

зокрема, з показником відношення цінності виходів до цінності входів [27] 

або з близьким до нього показником відношення ефектів економічної 

діяльності та ресурсів (витрат) [309]. Проте, це визначення є недосить 

коректним, оскільки ефективність як економічну категорію та її показники 

слід розділяти: показник – математично виражений коефіцієнт, що 

характеризує в даному випадку ступінь віддачі від вкладених коштів або 

застосованих ресурсів, у той час як ефективність є характеристикою 

діяльності підприємства.  

Проведені дослідження показали, що у межах традиційного підходу 

виділяється два напрямки визначення ефективності: 1) як співвідношення 

результату до залучених ресурсів – «ресурсний підхід»; 2) як співвідношення 

результату до витрат – «витратний підхід». Вважаємо, що в такому 

роздвоєнні не існує протиріччя. Обидва підходи мають одну економічну 

природу, яку можна представити у вигляді такого взаємозв’язку:  

 

Витрати для досягнення даного результату  = 

Ресурси, необхідні для досягнення цього результату * Ціну залучення одиниці ресурсів 

 

Тому традиційний підход до визначення ефективності доцільне 

трактувати як «ресурсно-витратний». 

Відзначимо, що ресурсно-витратний підхід є найбільш поширеним під 

час оцінки ефективності діяльності підприємства та дає можливість 

проводити порівняння серед господарюючих суб’єктів, що функціонують у 

схожих умовах (наприклад, в межах однієї галузі, одного сегменту ринку 

тощо) і давати оцінки «більш ефективний» або «менш ефективний».  

Застосування ресурсно-витратного підходу до визначення сутності 

ефективної цінової політики дозволяє ідентифікувати цінову політику даного 

підприємства роздрібної торгівлі як «більш ефективна» або «менш 

ефективна» відносно політики аналогічного суб’єкта господарювання за 

питомими витратами на залучення необхідних ресурсів для досягнення 

конкретного результату. 

Підкреслимо, що оцінка ефективності як співвідношення витрат і 

результатів значно залежить від досліджуваного часового інтервалу: 

підприємство, що вкладає в розвиток значні кошти може працювати в 
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початковому періоді економічно неефективно, проте досягати поставлених 

цілей і давати економічний ефект в майбутньому.  

Розглянутий  підхід до трактування суті категорії «ефективність» є 

цілком виправданим коли підприємство розглядається як система ресурсів, 

але сама по собі наявність ресурсів ще не свідчить про можливості 

досягнення визначених цілей.  

Досить поширеним серед науковців є «цільовий» підхід, згідно якому 

ефективність визначається як ступінь відповідності тих або інших явищ (дій) 

визначеним цілям діяльності соціально-економічної системи (підприємства); 

як дієвість підприємства щодо досягнення визначених якісних  цілей 

розвитку в певних економічних, суспільно-політичних, соціальних та інших 

умовах [41; 140; 333]. Тобто діяльність буде настільки ефективнішою 

порівняно з іншою діяльністю, наскільки вона наблизиться до досягнення 

усієї сукупності поставлених цілей. Через можливу множинність 

різноспрямованих цілей (головних і другорядних), діяльність може бути не 

лише «більш-менш ефективною», а й цілком «ефективною», якщо повністю 

реалізуються всі цілі, і «частково ефективною», якщо реалізується лише 

частина цілей [116]. 

Окремі прибічники цільового підходу підкреслюють подвійний 

характер ефективності:  «Ефективною можна вважати лише ту організацію, 

яка здійснює (успішно) свої цілі, а саме, коли витрати і результати, тобто її 

входи і виходи є задовільними» [41]. Тобто чітко зазначається дві необхідні 

складові ефективності:  

1) досягнення поставленої мети;  

2) досягнення поставленої мети найекономічнішим чином. 

Професори Пітсбургського університету (США) У. Кінга і Д. Кліланда 

трактують ефективність організації як ступінь відповідності діяльності 

організації її цілям [124]. На перший погляд, такий підхід обмежено 

розглядає характеристику ефективності, але якщо під цілями діяльності 

розуміти досягнення результату при найбільш ефективному використанні 

ресурсів, то тоді все стає на свої місця  

Підводячи підсумок можна стверджувати, що цільовий підхід визначає 

ефективність системи як її здатність досягати визначених цілей за допомогою 

раціональних дій усіх її складових. Тоді, згідно до цільового підходу, цінова 

політика підприємства роздрібної торгівлі є ефективною у разі, якщо її 

реалізації призводить до досягнення поставленої мети найоптимальнішим з 

можливих способів. Визначення такого способу пов'язано з вибором із 

можливої сукупності альтернативних варіантів.  

Підхід на базі концепції «альтернативної вартості» досить широко 
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розповсюджений в західній економічній науці. Закордонні наукові школи 

розглядають поняття ефективності з позиції концепції альтернативної 

вартості або альтернативного вибору. Поняття альтернативної вартості є виз-

начальною рисою різних економічних систем, яке відображає яким чином 

враховується альтернативна вартість при прийнятті рішень. Згідно з цим 

підходом ефективнішою є система, що забезпечує найповніше врахування 

альтернативної вартості [177]. Оскільки для задоволення всіх потреб завжди 

бракує ресурсів, постає завдання оптимального використання доступних ре-

сурсів. Потенційно будь-які ресурси можна використати кількома способами. 

Використання ресурсів на одні цілі неминуче виключає можливість іншого їх 

використання. Альтернативна вартість використовуваного певним чином 

ресурсу визначається цінністю, яку він міг би мати під час використання най-

кращим з можливих альтернативних способів. Згідно з концепцією 

альтернативної вартості, грошова оцінка ресурсів відображає їх цінність при 

найкращому альтернативному використанні. Згідно до цього підходу 

ефективність розглядається як відношення того, що  підприємство дійсно 

виробляє (реалізує), до того, що дане підприємство могло б виробляти 

(реалізувати) при наявних ресурсах, знаннях та здібностях [177]. Відповідно 

до цього підходу цінова політика є ефективною у разі досягнення 

встановленої мети найкращим способом з можливої сукупності 

альтернативних варіантів. 

Ще один досить розповсюджений в сучасній економічній теорії та 

практиці підхід виник в межах концепції бенчмаркінгу, яка передбачає 

співставлення власних показників ефективності з еталонними (кращими 

підприємствами) в аналогічній галузі. Бенчмаркінг (англ. benchmarking) – це 

з одного боку, порівняння свого поточного положення справ з будь-ким, з 

метою визначення реального рейтингу щодо порівнюваних величин; а з 

іншого дослідження технології, технологічних процесів і методів організації 

виробництва і збуту продукції на кращих підприємствах партнерів і 

конкурентів з метою підвищення ефективності власної фірми [141; 169]. 

У контексті нашого дослідження «бенчмаркінг» можна трактувати як 

порівняльний аналіз ефективності цінової політики підприємств на основі 

взаємопов'язаних показників, а ефективність як ступінь відповідності 

еталону. При цьому у якості еталону може виступати рівень задоволеності 

споживачів, який відбивається в частці ринку найкращого конкурента. 

Підводячи підсумки проведеного дослідження існуючих теоретичних 

підходів щодо визначення поняття «ефективності» можна зробити наступні 

висновки та узагальнення: 

– ефективність є складною комплексною економічною категорією і в 
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сучасній науковій думці відсутній єдиний загальноприйнятий підхід до 

визначення її сутності; 

– існує тісний зв’язок між різними підходами до трактування сутності 

ефективності; 

– ефективність є відносним поняттям і для її визначення з позиції будь-

якого підходу обов’язковим є використання певного порівняння.  

Визначившись з поняттям ефективності необхідно виявити такі ознаки 

цінової політики підприємства за якими вона може бути ідентифікована як 

ефективна. 

У сучасній науковій літературі роль політики ціноутворення 

характеризується її цілеспрямованістю, що виявляється в діях з досягнення 

поставленої мети. Процес ціноутворення на підприємстві завжди 

спрямований у конкретному стратегічному напрямі [204]. Постановка цілей – 

одне з першочергових завдань у формуванні цінової стратегії. Цілі 

підприємства – це ключові бажані кінцеві результати, до яких воно прагне в 

своїй діяльності і які мають бути досягнуті за допомогою прийнятих рішень 

впродовж певного періоду часу [211; 271; 353-355]. У загальному вигляді 

ціль являє собою ідеальний напрям або результат.  

Цілеспрямованість цінової стратегії характеризується діями з 

досягнення поставленої мети. Тут метою є показники (результати) цінової 

діяльності підприємства під час реалізації продукції на ринку, «… яких воно 

має намір досягнути в майбутньому» [346, с.929]. Конкретизована мета, яку 

підприємство повинно досягнути в процесі цінової політики, визначає зміст 

завдання. При цьому якісний бік мети відбиває її сутність як орієнтира, а її 

кількісний бік орієнтує на виконання конкретного завдання. Як свідчить 

зарубіжний та вітчизняний досвід, ефективність цінової політики багато в 

чому залежить від правильного вибору мети в процесі її формування та 

безпосереднього розв’язання поставлених конкретних завдань з реалізації 

продукції на ринку [204]. 

Результати проведеного дослідження поглядів різних науковців щодо 

ознак ефективної цінової політики на рівні підприємства [17; 101; 204; 333] 

свідчать, що не дивлячись на деякі розходження, всі вони погоджуються в 

головному: цінову політику можна вважати ефективною лише у тому 

випадку, коли виконується наступна умова – реалізація цінової політики 

досягає поставленої мети. Підтримуючи в цілому таку позицію та базуючись 

на результатах проведеного вище дослідження існуючих підходів до 

визначення сутності ефективності підкреслимо, що ефективність цінової 

політики підприємства не можна визначати на засадах одного окремо взятого 

підходу (рис. 4.1). Таким чином, ефективна цінова політика підприємства 
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роздрібної торгівлі має забезпечувати [50]: 

– досягнення в повній мірі всієї сукупності її цілей у визначеній 

послідовності;  

– мінімізацію витрат на залучення необхідної кількості, якості та 

структури ресурсів найкращим з можливих альтернативних варіантів задля 

досягнення встановленої мети; 

– необхідне співвідношення основних показників діяльності 

підприємств роздрібної торгівлі – обсягу товарообороту та прибутку від 

реалізації. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 4.1 – Застосування різних підходів до визначення ефективності 

цінової політики підприємств роздрібної торгівлі 
 

Для розроблення відповідної цінової політики підприємство повинно 

чітко визначити цілі ціноутворення. Вони випливають з аналізу становища 

торговельного підприємства на споживчому ринку і його загальних цілей на 

цьому сегменті ринку. Отже цілі ціноутворення не повинні розглядатися як 

окремо взяті та покликані сприяти успішному здійсненню загальної стратегії 

підприємства [101]. Тобто цінова політика має бути тісно пов’язана з 

загальними цілями підприємства та враховувати їхнє стратегічне 

спрямування. Кожна ціль цінової політики відповідає конкретному її 

напряму. Цільове спрямування ціноутворення в умовах вітчизняної 

економіки має проводитися з урахуванням особливостей трансформаційної 

економіки, ринкової ситуації та корпоративної місії підприємства, в якій фо-

кусуються основні завдання його виробничої та маркетингової діяльності 
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[204]. 

Місія будь-якого, у тому числі і підприємства роздрібної торгівлі, – це 

основна загальна мета функціонування господарюючого суб’єкта на ринку. 

Без визначення місії, як основного орієнтиру діяльності, керівництво 

підприємства мало б як базу для ухвалення рішення лише свої індивідуальні 

цінності. Результатом був би розкид зусиль, а не їх єдність в одному руслі. 

Місія деталізує статус господарюючого суб’єкта, забезпечує загальний 

напрям і точні орієнтири для визначення цілей і стратегії дій на різних 

організаційних рівнях. Вона визначає:  

 ринкові завдання підприємства торгівлі з точки зору його 

підприємницької діяльності;  

 зовнішнє середовище торговельного підприємства;  

 культуру організації з позиції психологічного клімату в колективі та 

якості персоналу [18]. 

Внаслідок того, що підприємство роздрібної торгівлі є відкритою 

економічною системою, його виживання на ринку зумовлене задоволенням 

певної суспільної потреби, що знаходиться поза ним самим. Тому ми 

дотримуємося такої точки зору: підприємство роздрібної торгівлі зобов’язано 

шукати свою місію в зовнішньому оточенні, тільки постійна підтримка його 

соціальної значущості забезпечує виживання та можливість ефективного 

функціонування загалом. У цьому аспекті прибуток ніколи не може бути 

головною метою підприємства торгівлі, тому що прибуток – проблема суто 

внутрішня.  

Як стверджують відомі західні вчені М. Мескон, М. Альберт, Ф. 

Хедоурі: «В організацій можуть бути різноманітні цілі, особливо це 

стосується організацій різних типів» [185, с.89]. У цьому аспекті 

підприємства, які займаються бізнесом, зосереджені, головним чином, на 

створенні певних товарів або послуг у межах специфічних обмежень – за 

витратами й одержуваним прибутком. Відносно підприємств роздрібної 

торгівлі це положення розглядається з погляду здійснення торгової 

діяльності (доведення товарів до споживача) у межах обмежень – за 

витратами обігу та одержуваним прибутком від реалізації товарів. 

Різноманітність спрямованості цілей продовжується далі. Так, для того, щоб 

одержати прибуток, підприємство повинно сформулювати цілі в таких 

областях як частка ринку, якість послуг, об’єм діяльності, збут, які в свою 

чергу, стануть підґрунтям для визначення цілей цінової політики. 

Провідні вітчизняні дослідники А.Ф. Павленко та В.Л. Корінєв 

особливу увагу звертають на мету цінової політики, зорієнтовану на 

забезпечення прибуткової діяльності підприємства. При цьому стверджують, 
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що інші цілі також мають суттєве значення, але переважна більшість з них 

може бути досягнута лише за умови реалізації зазначеної мети. Ураховуючи 

дані обставини, прибутковість слід розглядати не тільки як саму мету, а і як 

основну умову ділової активності в процесі маркетингової діяльності 

підприємства [204, с.64]. У табл. 1.9 представлено узагальнення можливих 

цілей цінової політики з позиції різних науковців. 

Обираючи цілі цінової політики треба ураховувати, що в реальних 

умовах у процесі діяльності підприємств роздрібної торгівлі досить часто 

виникають ситуації, коли встановлюються основна мета та кілька 

допоміжних цілей. Проте в окремих випадках можуть передбачатися дві або 

три головні цілі. З огляду на те, що кожна з цілей має конкретний напрям дії, 

потрібно вибирати їх так, щоб вони не суперечили одна одній. При цьому 

вкрай важливо чітко окреслити магістральний напрям цінової діяльності та 

«розглядати цінову політику фірми слід лише у взаємозв’язку з тими 

завданнями, які загалом ставить перед собою фірма» [19, с. 160] 

Розв’язуючи дане питання, необхідно максимально абстрагуватися від 

суб’єктивного та емоційного підходу. Це досягається  завдяки врахуванню 

найважливіших вимог до цілей цінової політики (рис. 4.2).  

Як показали проведені дослідження цінова політика може 

переслідувати найрізноманітніші цілі. Розглянемо детальніше можливості та 

умови їх реалізації для підприємств роздрібної торгівлі в сучасних умовах 

розвитку економіки України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Рисунок 4.2 – Обов’язкові вимоги до цілей цінової політики 

підприємств роздрібної торгівлі 
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кон’юнктури споживчого ринку. Максимізація поточного прибутку можлива 

та доцільна за таких умов:  

1. Попит на ті або інші товари значно перевищує пропозицію. 

2. Зміна (короткострокова) кон’юнктури споживчого ринку:  

підприємства роздрібної торгівлі швидко реагують на вимоги сьогодення та 

значно підвищують ціни реалізації на окремі групи або види товарів, попит 

на які стрімко зростає. Це дає можливість в короткостроковій перспективі 

отримати значні прибутки іноді навіть надприбуток. 

3. Підприємство роздрібної торгівлі пропонує унікальні товари та/або 

унікальні торговельні послуги, яких не існує у конкурентів. Але зазначимо, 

що товаровиробники, а особливо продовольчих товарів, не співпрацюють з 

одним конкретним підприємством роздрібної торгівлі або торговельною 

мережею. 

4. Підприємство займає монопольну позицію на споживчому ринку: 

поява торговельно-розважальних центрів, які є новинкою для даного регіону, 

країни тощо. 

Однак постановка цілей максимізації поточного прибутку без 

урахування ймовірності реакції ринку може негативно позначитися на 

діяльності підприємства в майбутньому.  

В умовах високої насиченості ринку та посилення конкуренції досить 

часто може виникати ситуація, коли підприємство роздрібної торгівлі буде 

зацікавлено для забезпечення необхідної широти асортименту з метою 

задоволення значного спектру потреб споживачів та утримання позиції на 

ринку реалізувати певні види товарів за ціною, яка навіть не покриває витрат 

обігу. За такого збігу обставин підприємства здійснюють реалізацію окремих 

видів товарів собі у збиток. Даний підхід потребує ретельного аналізу обсягу 

та структури витрат обігу за кожною товарною групою, а іноді й за окремими 

видами, щоб забезпечити не тільки збереження ринкової позиції, а й для 

отримання прибутку від реалізації загального асортименту товарів. 

Для визначення пріоритетності цілей цінової політики підприємств 

роздрібної торгівлі необхідно враховувати  особливості сучасного етапу 

розвитку економіки. Згідно теорії класичного циклу вітчизняна економіка 

проходить стадію кризи. Внаслідок посилення інтеграційних та 

глобалізаційних процесів як в європейській, так і у світовій економічних 

системах при високому динамізмі усіх процесів, кризові явища охопили 

практично всі країни. Для запобігання, нейтралізації та подолання занепаду 

необхідно розробити адекватні заходи, спрямовані на відновлення 

нормального функціонування системи господарювання на усіх рівнях – 

світовому, національному, галузевому та безпосередньо на мікрорівні. Для 
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стабільного функціонування в умовах несприятливого зовнішнього 

середовища будь-яке підприємство має бути конкурентоспроможним. Таким 

чином, пріоритетною метою діяльності підприємств роздрібної торгівлі на 

сьогодні є забезпечення конкурентоспроможності. Досягти цієї мети 

можливо за умов оптимального співвідношення таких цілей як максимізація 

прибутку від реалізації та задоволення потреб споживачів. Відповідно до 

конкретної ситуації на сучасному споживчому ринку підприємства 

роздрібної торгівлі обирає певну комбінацію пріоритетності зазначених цілей 

цінової політики. 

Розглянемо можливі варіанти спрямованості цінової політики 

підприємств роздрібної торгівлі [49]. 

Варіант І. Цінова політика  підприємства роздрібної торгівлі 

спрямована на максимізацію прибутку від реалізації та підвищення його 

рівню при зростанні задоволеності потреб та вимог споживачів. 

В межах даного варіанту у якості головної мети цінової політики   

обирається максимізація рентабельності реалізації, а у якості мети другого 

рівню – зростання обсягів реалізації. Реалізація поставлених цілей 

передбачає зростання роздрібної ціни, але вона залишається 

конкурентоспроможною на даному сегменті споживчого ринку.  При цьому 

темпи росту роздрібної ціни (ТРЦ) мають випереджувати темпи росту витрат 

(ТРВ) (рис. 4.3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 4.3 – Цінова політика підприємства роздрібної торгівлі за «І 

варіантом»  
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Таку цінову політику доцільно проводити у разі незначного рівню 

насиченості споживчого ринку або окремого сегменту, невисокого рівню 

конкуренції, наявності стабільного та (або) зростаючого попиту тощо. 

Варіант ІІ. Цінова політика  підприємства роздрібної торгівлі 

спрямована на зростання задоволеності потреб та вимог споживачів при 

максимізації обсягу прибутку від реалізації. 

В такому варіанті цінової політики підприємство спрямовується на 

максимізацію маси, а не рівню прибутку від реалізації. Роздрібні ціни є 

конкурентоспроможними на даному споживчому ринку або його сегменті, 

що стимулює продажі та дає можливість максимізації маси прибутку за 

рахунок підвищення обсягів реалізації. Роздрібні ціни зростають меншими 

темпами ніж загальні  витрати (рис. 4.4).   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 4.4 – Цінова політика підприємства роздрібної торгівлі за «ІI 

варіантом» 
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Представлений варіант цінової політики передбачає реалізацію мети 

максимізації прибутку в короткостроковому періоді. Пропонується лише 

порівняно вузький високоприбутковий асортимент товарів та продукції, що 

сприяє втраті споживацької аудиторії та, як наслідок, зменшенню обсягів 

реалізації й втрати частки ринку. При цьому ціни зростають більшими 

темпами ніж витрати, але вони є неконкурентоспроможними на даному 

споживчому ринку або його сегменті (рис. 4.5). Такий варіант, як правило, 

застосовується у двох ситуаціях коли підприємство роздрібної торгівлі: 

– перепрофілюється або закривається й перед загальним розпродажем 

непотрібного товару на короткий час підвищує на нього ціну; 

– скорочує асортимент товарів класу-люкс (в умовах зниження 

загального рівню доходів споживачів): зростання ціни на весь спектр цих 

товарів з одного боку призводить до падіння обсягу реалізації, а з іншого дає 

змогу виявити товари-лідери даної категорії, які доцільно залишити. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умовні позначення: Ц - зміна роздрібної ціни; 

                                   В - зміна витрат. 

 

Рисунок 4.5 – Цінова політика підприємства роздрібної торгівлі за «ІІІ 

варіантом» 
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Цей варіант цінової політики передбачає реалізацію головної мети – 

підвищення обсягів реалізації за умов зниження прибутку від реалізації (рис. 
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4.6). Стимулювати зростання обсягів продажів підприємство роздрібної 

торгівлі може базуючись на: 

– зниженні ціни реалізації, що приведе до підвищення частки витрат, 

яка зростатиме на фоні зниження роздрібної ціни та приведе до втрати 

прибутку від реалізації; 

– підвищенні витрат на просування товарів (комерційних витрат) при 

утриманні досягнутого рівню роздрібної ціни, що також приведе до 

підвищення частки витрат та сприятиме зниженню прибутку від реалізації. 

Вибір одного з цих варіантів обумовлений особливостями споживчого 

ринку або його сегменту та необхідністю збереження конкурентоспроможної 

ціни реалізації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.6 – Цінова політика підприємства роздрібної торгівлі за «ІV 

варіантом» 

 

Варіант V. За несприятливих зовнішніх умов підприємство роздрібної 

торгівлі може проводити цінову політику, спрямовану на зниження ціни 

реалізації та, відповідно, прибутку від реалізації, але, не дивлячись на такі 

заходи, втрачати споживачів. Така цінова політика є неефективною і 

керівництву необхідно приймати екстрені рішення. 

Підкреслимо, що підприємство роздрібної торгівлі є комерційною 

організацією, тобто його діяльність спрямована на одержання прибутку до 

того ж максимально можливого. Виходячи з цього найефективнішим 

варіантом проведення цінової політики є перший. Проте з іншого боку ПРТ – 

це відкрита економічна система, яка залежить від впливу, і дуже часто 

негативного, зовнішнього середовища. А тому обирає з можливих 
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альтернативних варіантів цінової політики такий, який в діючих умовах стає 

для нього найбільш оптимальним, а тому й ефективним. Характерною 

особливістю ПРТ є наявність широкого асортименту. Це дозволяє обирати 

для кожної асортиментної групи свій варіант цінової політики відповідно до 

умов зовнішнього середовища та внутрішніх можливостей суб’єкта 

господарювання й формувати збалансовану загальну цінову політику. 

Так, вибір будь-якого з розглянутих варіантів цінової політики 

підприємством роздрібної торгівлі обумовлений певною сукупністю 

зовнішніх та внутрішніх чинників. Серед основних зовнішніх чинників: 

– циклічність розвитку макроекономічної системи; 

– стабільність вітчизняної економіки; 

– кон’юнктура споживчого ринку; 

– рівень та динаміка середніх доходів населення; 

– рівень та темпи інфляції; 

– доступність та вимоги постачальників; 

– розвинутість логістичної системи та оптової торгівлі; 

– наявність та рівень конкуренції тощо. 

До внутрішніх чинників впливу на вибір цінової політики доцільно 

віднести такі: 

– загальну стратегію розвитку підприємства;  

– ефективність менеджменту; 

– ефективність використання ресурсного потенціалу; 

– закупівельну, асортиментну та маркетингову політики; 

– обсяг та структуру витрат обігу тощо. 

Для оцінки цінової політики підприємств роздрібної торгівлі необхідно 

сформувати таку систему, яка дозволить дати однозначну відповідь щодо її 

ефективності. 

За своєю сутністю поняття «оцінка» характеризує процес «визначення 

відповідності результатів поставленим цілям» [14; 37]. Для визначення такої 

відповідності необхідно мати науково-обґрунтований методичний 

інструментарій. Ґрунтуючись на результатах проведених досліджень 

пропонуємо оцінку ефективності цінової політики підприємств роздрібної 

торгівлі проводити на основі багатокритеріальної комплексної системи 

оцінки. Багатокритеріальність запропонованої системи обумовлюється 

необхідністю вибору сукупності критеріїв, кожен з яких має відповідати 

конкретній  цілі; а комплексність такої системи визначається застосуванням 

принципів різних підходів до визначення ефективності цінової політики 

підприємства.  

Так цілі «максимізації прибутку» відповідає критерій «Прибутковість», 
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а цілі задоволення потреб споживачів – критерій «Зовнішня ефективність». 

Здійснення ефективної цінової політики сформованої за вибраними 

критеріями забезпечить підприємствам роздрібної торгівлі необхідний рівень 

конкурентоспроможності на споживчому ринку (рис. 4.7). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.7 – Взаємозв’язок критеріїв ефективності цінової політики 

підприємств роздрібної торгівлі 
 

Кожному виділеному критерію ефективності мають відповідати 

конкретні показники, які дозволять дати кількісну оцінку якісним 

характеристикам.  

Критерію «Прибутковість» відповідає такий показник як обсяг 

прибутку від реалізації. Для одержання однозначності висновків щодо 

ефективності цінової політики підприємства роздрібної торгівлі за даним 

критерієм необхідно врахувати принципи динамічності – розглядати не обсяг 

прибутку від реалізації, а його динаміку, яка відображається темпами зміни 

показнику. 

Критерію «Зовнішня ефективність» відповідає показник обсягу 

реалізації (товарооборот), який є відбиттям рівню задоволеності споживчого 

попиту як за обсягом, так і за широтою асортименту представлених товарів 

та послуг. Про зростання або зниження задоволення споживачів свідчать 

темпи зміни загального обсягу товарообороту підприємства. 

Підкреслимо, що для визначення ефективності цінової політики 

підприємств роздрібної торгівлі необхідно розглядати представлені критерії 

та відповідні показники у взаємозв’язку на фоні жорсткої ієрархії. Вимоги до 

співвідношень та ієрархічної послідовності значень критеріальних 

показників ефективності встановлюються відповідно до кожного варіанту 

цінової політики (табл. 4.1).  

Для забезпечення адекватності результатів оцінки процес оцінювання 

доцільно проводити за запропонованою технологією, яка представлена у 

вигляді структурно-логічної послідовності дій за трьома етапами: 
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підготовчим, розрахунковим і заключним (рис. 4.8) [45].  
 

Таблиця 4.1 – Систематизація критеріальних показників ефективності 

відповідно варіантів цінової політики ПРТ 
 

Можливі варіанти  

цінової політики ПРТ 

Необхідний зв'язок 

критеріальних показників 

ефективності ЦП ПРТ 

 Варіант І. 

Максимізація рівню прибутку від реалізації 

при максимізації задоволення споживачів 

Тп >Тт, за умов 

Тп >0 

Тт >0 

Варіант ІІ. 

Максимізація задоволення споживачів при 

зростанні прибутку від реалізації  

Тт > Тп, за умов 

Тп >0 

Тт >0 

Варіант ІІІ. 

Максимізація прибутку від реалізації при 

зниженні рівню  задоволення споживачів 

 

Тп > 0 

Тт <0 

Варіант ІV. 

Максимізація задоволення споживачів 

шляхом зниження прибутку від реалізації 

 

Тт >0 

Тп <0 

Варіант V. 

Зниження прибутку від реалізації та 

зниження рівню  задоволення споживачів 

 

Тп <0 

Тт <0 

Примітка. Тп  –  темпи зміни прибутку від реалізації; Тт – темпи зміни 

обсягу реалізації (товарообороту). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.8 – Технологія процесу оцінювання ефективності цінової 

політики підприємств роздрібної торгівлі  

І. Підготовчий етап 

Формування бази даних  

(Збір зовнішньої та внутрішньої інформації для проведення  процедури 

оцінки) 

ІІІ. Заключний етап 

Інтерпретація результатів оцінки за матрицею ідентифікації 

 

Формулювання підсумкових висновків щодо ефективності цінової 

політики  

 

ІІ. Розрахунковий етап 

 

 

 

 

 

Оцінка ефективності цінової політики за комплексною 

багатокритеріальною системою 
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4.2 Ідентифікація типів та оцінка ефективності цінових політик 

підприємств торгівлі 

 

Необхідним підґрунтям розробки ефективної цінової політики є оцінка 

передумов, що створені у підприємстві у ретроспективі. Прикладні 

дослідження ефективності цінової політики, що використовують суб'єкти 

господарювання в роздрібній торгівлі продовольчими товарами здійснено з 

використанням методики, запропонованої у п. 4.1. Технологія процесу 

оцінювання ефективності цінової політики  підприємств роздрібної торгівлі 

передбачає послідовне здійснення наступних етапів: формування бази даних 

шляхом збору зовнішньої та внутрішньої інформації для проведення  

процедури оцінки; оцінка ефективності цінової політики за комплексною 

багатокритеріальною системою; інтерпретації результатів оцінки за 

матрицею ідентифікації та формулювання підсумкових висновків щодо 

ефективності цінової політики.  

Для практичної апробації даної методики та визначення сучасних 

тенденцій у формуванні цінової політики у якості об’єктів дослідження 

виступили 215 підприємств роздрібної торгівлі різних типів, форм власності, 

розмірів і спеціалізації, які функціонують на споживчому ринку м. Харкова. 

Для подальшого аналізу у відповідності до теорії вибіркового методу була 

здійснена робота по формуванню випадкової вибірки до якої було відібрано 

30 підприємств роздрібної торгівлі м. Харкова, що переважно реалізують 

продовольчі товари, які увійшли до моделі випадкової вибірки.  

Підприємства, що стали об’єктами дослідження функціонують на 

одному сегменті регіонального ринку – ринку м. Харкова (розташовані як у 

центрі міста, так і в густонаселених районах м. Харкова). В основу вибірки у 

якості найбільш формальної ознаки була покладена товарна спеціалізація 

підприємств роздрібної торгівлі.  

Добір підприємств в сфері роздрібної торгівлі які спеціалізуються на 

реалізації переважно продовольчих товарів обумовлений метою даного 

дослідження, яка полягає у розробці методичних і практичних рекомендацій 

з формування ефективної цінової політики підприємств торгівлі, що 

функціонують на ринку продовольчих товарів, оскільки продовольчі товари 

мають найбільшу соціальну спрямованість, адже щоденно споживаються 

усіма шарами населення. Цей фактор у теперішній час є вирішальним за умов 

розгортання фінансової кризи в Україні та погіршення соціально-

економічного становища населення. 

Суб'єкти торгової діяльності, які увійшли до вибіркової сукупності, 

були згруповані за розміром торговельної площі. Це забезпечує дотримання 

вимог однозначності та об'єктивності ознаки віднесення одиниць вибіркової 

сукупності до тієї або іншої групи, оскільки величина торговельної площі є 
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кількісним показником метричної системи одиниць, тобто є найбільш 

стабільною характеристикою в умовах перманентного розвитку економічних 

процесів, яка не містить у собі недоліків, властивих вартісним показникам; 

розмір торговельної площі є найбільш стабільним показником, який не 

підлягає впливу інфляційних процесів; практично всі показники 

господарської діяльності суб'єктів торгівлі знаходяться в залежності від 

розміру їх торговельної площі.  

Достатність об'єктів спостереження обґрунтована тим, що для 

економічних досліджень типовим є використання малої вибірки, обсяг якої 

не перевищує 30 одиниць і може доходити до 4-5 одиниць, у цьому випадку 

середні адитивних процесів підкоряються центральній граничній теоремі і є 

нормально розподіленими [199]. 

Різноманітність видів і типів торговельних підприємств, а також 

неоднорідність вхідних і вихідних даних за змістом обумовила необхідність 

застосування методу угруповань, як однієї з форм наукової абстракції, що  

дозволив виділити досліджувані підприємства в окремі групи, які містять 

подібні підприємства та є внутрішньо однорідними. З метою оцінки 

внутрішньої однорідності об’єктів дослідження були розраховані показники 

варіації (додаток К). У якості оцінного критерію були застосовані показники 

середнього квадратичного відхилення, оскільки вони є мірилом надійності 

середньої та надають узагальнюючу характеристику коливань усіх варіантів 

сукупності, що забезпечує можливість врахувати відмінності всіх одиниць 

досліджуваної сукупності [105; 199; 290]. 

Найбільш поширеним показником коливання, що використовується для 

оцінки типовості середніх величин, є коефіцієнт варіації , який характеризує 

варіацію, виражену в стандартній величині. Розрахункове значення 

коефіцієнта варіації не повинно перевищувати 33%, що говорить про 

однорідність інформації та невелике коливання ознаки в сукупності, що 

вивчається [105]. 

Результати розрахунків однорідності сукупності суб'єктів торговельної 

діяльності, яка вивчається, наведено в табл. 4.2. 

Розмах варіації має найменше значення в суб'єктів першої групи, а 

найбільше – у третій групі. Коефіцієнт варіації за всіма групами не 

перевищує 33%, що свідчить про незначне коливання торговельної площі 

всередині груп суб'єктів торгівлі та достатню однорідність досліджуваної 

сукупності. 

Для здійснення процесу ідентифікації типу та оцінювання ефективності 

цінової політики підприємств роздрібної торгівлі було розроблено 

технологію виконання цієї аналітичної роботи (рис. 4.9). Змістом першого 

етапу процесу ідентифікації типу та оцінювання ефективності цінової 

політики досліджуваних підприємств роздрібної торгівлі є формування 
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системи критеріальних показників у якості яких, згідно з п.4.1, виступають 

темпи зміни прибутку від реалізації (фінансового результату від операційної 

діяльності) – Тп та темпи зміни обсягу реалізації (товарообороту) – Тт. 

 

Таблиця 4.2 – Оцінка однорідності спостережень за групами 

досліджуваних суб'єктів торговельної діяльності 

 

№ 

групи 

Розмір торг. 

площі, 

м2 

Кількість 

під-

приємств, 

од. 

Середній 

розмір торг. 

площ. за 

групою, м2 

Розмах 

варіації, м2 

Середнє 

квадратичне 

відхилення 

Коефіцієнт 

варіації, % 

1 Менше 200 12 99,25 75,0 22,28 22,44 

2 200-1000 10 367,1 215,0 73,40 19,99 

3 Понад 1000 8 3756,25 2600,0 951,85 25,34 

 

На другому етапі передбачено виконання розрахунків критеріальних 

показників оцінки ефективності цінової політики підприємств роздрібної 

торгівлі та визначення характеру їхньої зміни у динаміці. 

Третій етап – “Визначення типу цінової політики” містить наступні 

блоки: 3.1 – визначення типу цінової політики для підприємств, що досягли 

зростання обсягів товарообороту та прибутку від реалізації; 3.2 – для 

підприємств у яких один чи обидва критеріальні показники зменшуються у 

динаміці.  

У залежності від ситуації, що склалася, типи цінових політик 

підприємств торгівлі ідентифікуються наступним чином: 

А: Тп > Тт – максимізація рівню прибутку від реалізації при 

максимізації задоволення споживачів; 

В: Тт > Тп – максимізація задоволення споживачів при зростанні 

прибутку від реалізації; 

С: Тп > 0; Тт < 0 – максимізація прибутку від реалізації при зниженні 

рівню  задоволення споживачів; 

D: Тп < 0, Тт > 0 – максимізація задоволення споживачів шляхом 

зниження прибутку від реалізації; 

Е: Тп < 0, Тт < 0 – зниження прибутку від реалізації та зниження рівню 

задоволення споживачів. 

Інтерпретація результатів та формулювання підсумкових висновків 

щодо ефективності цінової політики здійснюється на основі матриці 

ідентифікації ефективності цінової політики  підприємств роздрібної торгівлі 

(табл. 4.3). 
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Рисунок 4.9 – Технологія виконання аналітичної роботи з оцінки ефективності цінової політики підприємства 

торгівлі 

D 

Тп < 0 

Тт > 0 

Зниження прибутку 

від реалізації (або 

збитки) та зниження 

рівню  задоволення 

споживачів 

ІІ Розрахунок критеріальних показників оцінки ЦП ПРТ 

та визначення характеру їхньої зміни у динаміці  

так 
Е 

Тп < 0;  

Тт < 0 

Збитки 

І Формування системи критеріальних показників оцінки ЦП ПРТ (Тп, Тт) 

ІІІ Оцінка ефективності цінової політики 

3.1. Тт >0; Тп >0 3.2. Тп  > 0, Тт <0;Тп <0, Тт  > 0; Тп < 0, Тт < 0 

С 

Тп > 0 

Тт <0 
так 

Максимізація 

прибутку від 

реалізації при 

зниженні рівню  

задоволення 

споживачів 

ні 

ні 

Максимізація 

задоволення 

споживачів шляхом 

зниження прибутку 

від реалізації  

так 
ні 

А 

Тп  > Тт 

Максимізація 

рівню прибутку 

від реалізації 

при 

максимізації 

задоволення 

споживачів 

так ні 

Максимізація 

задоволення 

споживачів при 

зростанні 

прибутку від 

реалізації 

В    Тт  > Тп 
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Таблиця 4.3 – Матриця ідентифікації ефективності цінової політики  

підприємств роздрібної торгівлі  

 

 

Умовні позначення:  

Тп  –  темпи зміни прибутку від реалізації (фінансового результату від 

операційної діяльності); 

Тт – темпи зміни обсягу реалізації (товарообороту). 

 

  

 Тп > 0 Тп > 0 Тп > 0 Тп < 0 Тп < 0 

Т
т

 >
 0

 

Тn > Tm 
Максимізація 

рівню 

прибутку від 

реалізації при 

максимізації 

задоволення 

споживачів 

- - - - 

Т
т

 >
 0

 

- 

Тт > Tп 
Максимізація 

задоволення 

споживачів 

при зростанні 

прибутку від 

реалізації 

- - - 

Т
т

 <
 0

 

- - 

Тп > 0,  Тт < 0 
Максимізація 

прибутку від 

реалізації при 

зниженні рівню  

задоволення 

споживачів 

- - 

Т
т

>
0
 

- - - 

Тт>0,  Тп<0 
Максимізація 

задоволення 

споживачів 

шляхом 

зниження 

прибутку від 

реалізації 

- 

Т
т

<
0
 

- - - - 

Тт<0, Тп<0 
Зниження 

прибутку від 

реалізації  та 

зниження рівню  

задоволення 

споживачів 
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Проведені прикладні дослідження з ідентифікації типів та оцінки 

ефективності цінових політик підприємств роздрібної торгівлі 

продовольчими товарами м. Харкова (табл. 4.4, додаток Л) показали, що за 

період 2006-2009 рр. динаміка критеріальних показників оцінки цінової 

політики мала мінливі тенденції. 2006-2008 рр. були більш сприятливими для 

фінансово-господарської діяльності досліджуваних підприємств, ніж 2009 р., 

оскільки вони мали змогу використовувати суб’єктивні важелі керування 

своєю діяльністю в цілому та ціновою політикою зокрема, тому у цей період 

за всіма конкурентними групами досліджуваних підприємств у динаміці 

обсяги товарообігу збільшуються. Такі ж тенденції спостерігаються у 

більшості підприємств всередині груп вибіркової сукупності, що свідчить 

про зростання рівня задоволення потреб населення. Однак, майже у половини 

підприємств, що належать до малих форм підприємництва у 2007 р. у 

порівнянні з 2006 р. товарообіг знижується, хоча темпи зниження не є 

загрозливими – у межах 5-10%. 

Динаміка фінансових результатів від операційної діяльності 

характеризується зниженням доходів від операційної діяльності та 

зменшенням рентабельності операційної діяльності, які спостерігаються у 

більшості підприємств 1-ї та 2-ї груп. Крім того, у 2008 р. три підприємства 

або 25% загальної кількості підприємств 1-ї групи та п’ять підприємств або 

50% загальної кількості досліджуваних підприємств 2-ї групи припустили 

збитки у своїй діяльності.  

Збиткова діяльність є узагальненою характеристикою неефективної 

торговельної діяльності та менеджменту у цих підприємствах, однак, 

приймаючи до уваги значимість цінового фактора на мікрорівні, як 

інструменту регулювання ефективності та формування економічних 

параметрів розвитку підприємств торгівлі, можна стверджувати, що певний 

внесок у характеристики збиткової діяльності здійснила неефективна цінова 

політика цих підприємств. Внаслідок чого не була своєчасно забезпечена 

цінова конкурентоспроможність товарів та належна адаптація 

результативних показників до змін умов господарювання. 

За групою гіпермаркетів у 2006-2007 рр. 2 підприємства (25% всієї 

сукупності) мали збитки від операційної діяльності, у 2008 р. всі 

підприємства досягли позитивних результатів від операційної діяльності. 

У 2009 році в основному збереглися негативні тенденції у зміні 

фінансових результатів від операційної діяльності досліджуваних 

підприємств, однак, як позитивний момент слід відзначити певні зрушення, 

які відбувалися у деяких підприємствах, незважаючи на те, що це був час 

негативних передкризових та кризових змін у економіці України. Так, у 

підприємствах № 1,2,6,7,10,12 з першої групи, № 13,14,15,22 з другої групи 

та № 28,29 з третьої групи спостерігається позитивний рух у динаміці 
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прибутку від операційної діяльності. У окремих підприємствах – №11, 17, 26, 

які належать до 1, 2 та 3 груп відповідно, було припущено зниження 

прибутку від операційної діяльності. 

У цілому найбільш несприятливі тенденції зміни прибутку від 

операційної діяльності відбувалися у групі середніх підприємств – 

супермаркетів, натомість гіпермаркети мають позитивні характеристики 

динаміки прибутку від операційної діяльності. 

Мінливі тенденції зміни товарообігу, прибутку та рентабельності від 

операційної діяльності свідчать про слабке керування цими показниками з 

боку підприємств. Це зумовлене різноспрямованим впливом значної 

кількості об’єктивних та суб’єктивних чинників, серед яких певний внесок у 

виявлені недоліки міг бути зроблений відсутністю належної уваги з боку 

керівництва та фахівців досліджуваних підприємств до наукового обґрун-

тування та формування цінових політик та їхньою недостатньою 

ефективністю. 

Узагальнену характеристику типів та ефективності цінових політик, що 

проводилися підприємствами роздрібної торгівлі продовольчими товарами м. 

Харкова за період 2006-2009 рр. надає інформація табл. 4.5-4.7 (додаток М). 

За даними таблиці 4.4 за період 2006-2007 рр. в цілому за групою 

підприємств, що належать до малих форм підприємництва, а також у групі 

супермаркетів здійснювалася цінова політика, головним змістом якої є 

максимізація задоволення споживачів шляхом зниження прибутку від 

реалізації. Гіпермаркети впроваджували цінову політику спрямовану на 

максимізацію рівню прибутку від реалізації при максимізації задоволення 

споживачів. 

Всередині груп спостерігаються різноманітні типи цінових політик. 

Особливою різноманітністю цінових політик відрізняються підприємства, що 

відносяться до малих форм підприємництва, а саме: підприємствам №№2, 6, 

11, 12 притаманна цінова поведінка, що відображує максимізацію 

задоволення споживачів при зростанні прибутку від реалізації; 

підприємствам №№1, 3, 5, 9 властива цінова політика, спрямована на 

зниження прибутку від реалізації та зниження рівню задоволення 

споживачів. Є також поодинокі випадки застосування цінових політик 

максимізації прибутку від реалізації при зниженні рівню  задоволення 

споживачів та максимізації рівню прибутку від реалізації при максимізації 

задоволення споживачів – підприємства № 4 та № 8 відповідно. 

У групі супермаркетів підприємства №14 та №19 застосовують цінову 

політику – максимізація рівню прибутку від реалізації при максимізації 

задоволення споживачів №№17, 18, 21 – зниження прибутку від реалізації  та 

зниження рівню  задоволення споживачів, хоча даній конкурентній групі у 

цілому   притаманний   тип   цінової   політики   –   максимізація  задоволення  
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Таблиця 4.4 – Критеріальні показники ідентифікації типу та оцінки цінової політики за групами досліджуваних 

суб'єктів торговельної діяльності роздрібної торгівлі продовольчими товарами м. Харкова за 2006-2009 рр. 

 

 

гр
у
п

и
 Товарообіг (т) 

Прибуток (фінансовий результат 

від операційної діяльності) (п) 
Рентабельність (р) 

№ підприємства 
у цілому 

за групою 
№ підприємства 

у цілому 

за групою 
№ підприємства 

у цілому 

за групою 

2007/2006 

1 

2 

3 

 Тт >0 

2,4,6,7,10,11,12 

14-16,19,22  

23,25,26,28-30 

Тт>0 

Тт>0 

Тт>0 

 Тп >0 

2,4,6,8,11,12 

14,19 

26,28,29,30 

Тп <0 

Тп <0 

Тп >0 

Тр > 0 

4,8,11 

14,19 

26,28,29,30 

Тр <0 

Тр <0 

Тр > 0 

2008/2007 

1 

2 

3 

 Тт >0 

1-12 

13-22 

23,25-30 

Тт>0 

Тт>0 

Тт>0 

Тп >0 

1,4,9,11 

17,19 

23,24,26,27,30 

Тп <0 

Тп <0 

Тп >0 

Тр > 0 

9,11 

17,19 

23,26,30 

Тр <0 

Тр <0 

Тр >0 

2009/2008 

1 

2 

3 

Тт >0 

1-12 

13-16,18-20,22 

23,25-30 

Тт>0 

Тт>0 

Тт>0 

Тп >0 

1,2,4,6,7,9,10,1

2 

13,14,15,19,22 

23-25,27-30 

Тп >0 

Тп >0 

Тп >0 

Тр > 0 

1,2,4,6,7,9,10,11,12 

14,19,22 
23,24,25,27,28,29,30 

Тр >0 

Тр < 0 

Тр > 0 

2007/2006 

1 

2 

3 

 Тт <0 

1,3,5,8,9 

17,18,21 

- 

Тт>0 

Тт>0 

Тт>0 

 Тп <0 

1,3,5,7,9,10 

13,15,16,17,18,20

,21,22 

23,25,27 

Тп <0 

Тп <0 

Тп >0 

Тр <0 

1,2,3,5,6,7,9,10,12 

15,16,17,18,21,22 

23,25 

Тр <0 

Тр <0 

Тр > 0 

2008/2007 

1 

2 

3 

 Тт <0 

- 

- 

26 

Тт>0 

Тт>0 

Тт>0 

Тп <0 

2,6,7,10,12 

13,14,16,22 

25,28,29 

Тп <0 

Тп <0 

Тп >0 

Тр <0 

1,2,4,6,7,10,12 

14,16,22 

25,28,29 

Тр <0 

Тр <0 

Тр >0 

2009/2008 

1 

2 

3 

Тт <0 

- 

17,21 

28 

Тт>0 

Тт>0 

Тт>0 

Тп <0 

11 

15, 17 

26 

Тп >0 

Тп >0 

Тп >0 

Тр <0 

- 

13,17 

26 

Тр >0 

Тр < 0 

Тр > 0 
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Таблиця 4.5 – Ідентифікація типу та оцінка ефективності цінової політики за конкурентними групами підприємств 

роздрібної торгівлі продовольчими товарами м. Харкова за період 2006-2007 рр. 

 

 

Максимізація 

рівню прибутку 

від реалізації 

при максимізації 

задоволення 

споживачів 

Максимізація 

задоволення 

споживачів при 

зростанні 

прибутку від 

реалізації 

Максимізація 

прибутку від 

реалізації при 

зниженні рівню  

задоволення 

споживачів 

Максимізація 

задоволення 

споживачів 

шляхом 

зниження 

прибутку від 

реалізації  

Зниження 

прибутку від 

реалізації  та 

зниження рівню  

задоволення 

споживачів 

2007/2006 р.р. (№ підприємства, питома вага підприємств у конкурентній групі) 

Підприємства 1-ої групи №4 (1,0%) 
№№2, 6, 11, 12 

(33,0%) 
№8(1,0%) №№7,10 (17,0%) 

№№1, 3, 5, 9 

(17,0%) 

У цілому по 1-й 

конкурентній групі 
- - - + - 

Підприємства 2-ої групи 
№№14, 19 

(20,0%) 
- - 

№№15, 16, 22 

(30,0%) 

№№17, 18, 21 

(30,0%) 

У цілому по 2-й 

конкурентній групі 
- - - + - 

Підприємства 3-ої групи 
№№26, 28, 

29, 30 (50,0%) 
- - 

№№23, 25 

(25,0%) 
- 

У цілому по 3-й 

конкурентній групі 
+ - - - - 
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Таблиця 4.6 – Ідентифікація типу та оцінка ефективності цінової політики за конкурентними групами підприємств 

роздрібної торгівлі продовольчими товарами м. Харкова за період 2007-2008 рр. 

 

 

Максимізація 

рівню прибутку 

від реалізації 

при максимізації 

задоволення 

споживачів 

Максимізація 

задоволення 

споживачів при 

зростанні 

прибутку від 

реалізації 

Максимізація 

прибутку від 

реалізації при 

зниженні рівню  

задоволення 

споживачів 

Максимізація 

задоволення 

споживачів 

шляхом 

зниження 

прибутку від 

реалізації  

Зниження 

прибутку від 

реалізації  та 

зниження рівню  

задоволення 

споживачів 

2008/2007  р.р. (№ підприємства, питома вага підприємств у конкурентній групі) 

Підприємства 1-ої групи 
№№9, 11 

(17,0%) 
№№1, 4 (17,0%) - 

№№2, 6, 7, 10, 

12 (42,0%) 
- 

У цілому по 1-й 

конкурентній групі 
- - - + - 

Підприємства 2-ої групи 
№№17, 19 

(20,0%) 
- - 

№№14, 16, 22 

(30,0%) 
- 

У цілому по 2-й 

конкурентній групі 
- - - + - 

Підприємства 3-ої групи 
№№23, 26, 27, 

30 (50,0%) 
- 24 (12,5%) 

№№25, 28, 29 

(37,5%) 
- 

У цілому по 3-й 

конкурентній групі 
+ - - - - 
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Таблиця 4.7 – Ідентифікація типу та оцінка ефективності цінової політики за конкурентними групами підприємств 

роздрібної торгівлі продовольчими товарами м. Харкова за період 2008-2009 рр. 

 

 

Максимізація 

рівню прибутку 

від реалізації 

при максимізації 

задоволення 

споживачів 

Максимізація 

задоволення 

споживачів при 

зростанні 

прибутку від 

реалізації 

Максимізація 

прибутку від 

реалізації при 

зниженні рівню  

задоволення 

споживачів 

Максимізація 

задоволення 

споживачів 

шляхом 

зниження 

прибутку від 

реалізації  

Зниження 

прибутку від 

реалізації  та 

зниження рівню  

задоволення 

споживачів 

2009/2008 р.р. (№ підприємства, питома вага підприємств у конкурентній групі) 

Підприємства 1-ої групи 
№№1, 4, 6 ,7, 9, 12 

(50,0%) 

№№2, 10 

(17,0%) 
- №11 (1,0%) - 

У цілому по 1-й 

конкурентній групі 
+ - - - - 

Підприємства 2-ої групи 
№№14, 19, 22 

(30,0%) 
№15 (10,0%) - - №17 (10,0%) 

У цілому по 2-й 

конкурентній групі 
- - - + - 

Підприємства 3-ої групи 

№№23, 25, 27, 

28, 29, 30 

(75,0%) 

№24 (12,5%) - - №26 (12,5%) 

У цілому по 3-й 

конкурентній групі 
+ - - - - 
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споживачів шляхом зниження прибутку від реалізації, який проводять 

підприємства №№15, 16, 22. 

За групою гіпермаркетів спостерігається найбільша схильність до 

проведення цінової політики, спрямованої на максимізацію рівню прибутку 

від реалізації при максимізації задоволення споживачів. Відмінну цінову 

політику, для якої характерним є зниження прибутку від реалізації  та 

зниження рівню задоволення споживачів мають два підприємства – №23 та 

№ 25. 

За даними табл. 4.6 у динаміці за період 2007-2008 рр. збереглися 

тенденції, що склалися у 2006-2007 рр., але у більшості підприємств, для 

яких було характерним проведення цінової політики – зниження прибутку 

від реалізації та зниження рівню задоволення споживачів ситуація 

погіршилася, і вони у своїй діяльності припустили збитки – №№ 3, 5, 8 – з 

першої групи підприємств, №№ 15, 18, 21 – з другої групи підприємств. 

За період 2008-2009 рр. (табл. 4.7) у 1-й конкурентній групі 

спостерігається зміна типу цінової політики з максимізації прибутку від 

реалізації при зниженні рівню задоволення споживачів на максимізацію 

рівню прибутку від реалізації при максимізації задоволення споживачів, 

оскільки темпи росту прибутку від операційної діяльності у більшості 

підприємств даної групи випереджували темпи росту товарообігу. Для 

підприємств 2-ой конкурентної групи в цілому залишається характерним тип 

цінової політики – максимізація задоволення споживачів шляхом зниження 

прибутку від реалізації, хоча підприємства №№ 14,19,22 проводять цінову 

політику – максимізація рівню прибутку від реалізації при максимізації 

задоволення споживачів, для підприємства № 15 характерною є цінова 

політика – максимізація задоволення споживачів при зростанні прибутку від 

реалізації, а для підприємства №17 – зниження прибутку від реалізації  та 

зниження рівню  задоволення споживачів. 

Для підприємств 3-ої групи найбільш характерною залишається цінова 

політика, заснована на випередженні темпів росту прибутку від операційної 

діяльності над темпами росту товарообігу, а саме – максимізація рівню 

прибутку від реалізації при максимізації задоволення споживачів. 

Узагальнене судження щодо типів та тенденцій у проведенні цінових 

політик за конкурентними групами підприємств роздрібної торгівлі 

продовольчими товарами м. Харкова за період 2006-2009 рр. можна зробити 

за табл. 4.8 у якій наочно відображені динамічні зміни цінових політик 

досліджуваних підприємств. Як видно з таблиці, у більшості підприємств 

усіх конкурентних груп спостерігаються часті зміни типів цінових політик та 

переходи від однієї цінової політики до іншої, причому типи цінових політик, 

які змінюють одна одну, можуть повторюватися – підприємства змінюють 

цінову політику, а потім, через певний час до неї ж повертаються. 
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Таблиця 4.8 – Узагальнена характеристика тенденцій цінових політик за конкурентними групами підприємств 

роздрібної торгівлі продовольчими товарами м. Харкова за період 2006-2009 рр. 

Примітка: курсивом виділені підприємства, у яких у динаміці з’явилися збитки  

 

 

Роки 

Максимізація 

рівню прибутку 

від реалізації при 

максимізації 

задоволення 

споживачів 

Максимізація 

задоволення 

споживачів при 

зростанні 

прибутку від 

реалізації 

Максимізація 

прибутку від 

реалізації при 

зниженні рівню  

задоволення 

споживачів 

Максимізація 

задоволення 

споживачів 

шляхом 

зниження 

прибутку від 

реалізації  

Зниження 

прибутку від 

реалізації  та 

зниження рівню  

задоволення 

споживачів 

1 2 3 4 5 6 

Підприємства 1-ої групи (№№ підприємств) 

2007/2006 

№4 №2,  

№6,  

№11,  

№12 

№8 
№7, 

№10 

№1,  

№3,  

№5,  

№9 

2008/2007 

№9,  

№11 

 

№1,  

№4 

 

 

- 

№2,  

№6,  

№7,  

№10,  

№12 

- 

2009/2008 

№1, 

 №4,  

№6 , 

№7,  

№9,  

№12 

 

№2,  

№10 

- №11 №17 
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Продовження таблиці 4.7 

1 2 3 4 5 6 

Підприємства 2-ої групи (№№ підприємств) 

2007/2006 

№14,  

№19 - - 

№15,  

№16,  

№22 

№17,  

№18,  

№21 

2008/2007 

  

№17, 

№19 

- - 

№14,  

№16,  

№22 

- 

2009/2008 

№14,  

№19,  

№22 

№15 - - №17 

Підприємства 3-ої групи (№№ підприємств) 

2007/2006 

№26,  

№28,  

№29,  

№30 

- - 
№23,  

№25 
- 

2008/2007 

№23,  

№26,  

№27, 

№ 30 

- №24 

№25,  

№28,  

№29 

- 

2009/2008 

№23,  

№25,  

№27,  

№28,  

№29, 

№ 30 

№24 - - №26 
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Продовження таблиці 4.7 

1 2 3 4 5 6 

У цілому по 2-й конкурентній групі 

2007/2006 - - - + - 

2008/2007 - - - + - 

2009/2008 - - - + - 

 

 

 

У цілому по 1-й конкурентній групі 

2007/2006 - - - + - 

2008/2007 - - - + - 

2009/2008 + - - - - 

У цілому по 3-й конкурентній групі 

2007/2006 + - - - - 

2008/2007 + - - - - 

2009/2008 + - - - - 
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Характерними прикладами частої зміни цінових політик є підприємства 

№№ 1, 2, 4, 6, 12 з першої конкурентної групи підприємств, підприємства 

№№ 14, 17, 19 – другої конкурентної групи підприємств, підприємства 

№№ 23, 28, 29 – з третьої конкурентної групи підприємств. 

Певні підприємства можуть дотримуватися обраної цінової політики на 

протязі кількох років: підприємства №№ 7, 9, 10 – з першої конкурентної 

групи підприємств, підприємства №№ 19, 22 – з другої конкурентної групи 

підприємств, підприємства №№  23, 26, 30 – з третьої конкурентної групи 

підприємств. 

Особливу увагу привертають ситуації, у яких незалежно від типу 

проводимої цінової політики, підприємства можуть припускати збитки у 

своїй діяльності: підприємства №№ 3, 5, 8 – з першої конкурентної групи 

підприємств, підприємства №№ 18, 16 – з другої конкурентної групи 

підприємств, підприємства №№ 24, 26, 30 – з третьої конкурентної групи 

підприємств. 

Таким чином, нами виявлені такі характеристики цінових політик, що 

проводяться у досліджуваних підприємствах: продовольчі магазини першої 

групи, які належать до малих форм господарювання на протязі 2006-2008 рр. 

у більшості застосовували цінову політику, спрямовану на максимізацію 

задоволення споживачів шляхом зниження прибутку від реалізації при 

зростанні товарообігу; у 2009 р. їхня цінова політика змінила спрямування на 

максимізацію рівню прибутку від реалізації при максимізації задоволення 

споживачів. Серед підприємств групи у різні періоди мали місце й інші 

цінові політики, що полягають у максимізації рівню прибутку від реалізації 

при максимізації задоволення споживачів, максимізації задоволення 

споживачів при зростанні прибутку від реалізації, а також зниженні прибутку 

від реалізації при одночасному зниженні рівню  задоволення споживачів, які 

не співпадають з узагальненими характеристиками даної групи підприємств 

[44]. 

У другій групі підприємств продовольчої роздрібної торгівлі 

спостерігаються аналогічні тенденції, однак, на відміну від малих форм 

підприємництва, супермаркети практично не застосовують цінову політику, 

яка полягає у максимізації задоволення споживачів при зростанні прибутку 

від реалізації. 

Для гіпермаркетів характерною є цінова політика, спрямована на 

максимізацію рівню прибутку від реалізації при максимізації задоволення 

споживачів, серед підприємств даної групи досить розповсюдженою є цінова 

політика максимізації прибутку від реалізації при зниженні рівню  

задоволення споживачів. 

Цінова поведінка досліджуваних підприємств характеризується 

значною мінливістю та динамічністю, що знаходить відображення у частій 
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зміні типів цінових політик. 

Торгівля як галузь економічної діяльності відрізняється від інших 

галузей відносно високою потребою в обіговому капіталі й високою 

швидкістю оборотності оборотних активів. Потреба в обіговому капіталі 

визначається трьома головними складовими оборотних активів: товарними 

запасами, дебіторською заборгованістю, необхідними платіжними 

(грошовими) коштами. З позиції предмету дослідження, особливу увагу слід 

приділити товарним запасам, оскільки стан товарних запасів певною мірою 

відображує ділову активність підприємств торгівлі: оборотність товарних 

запасів визначається динамікою товарообігу, який у свою чергу обраний 

нами у якості одного з оцінних критеріїв ефективності цінових політик 

підприємств роздрібної торгівлі. 

Відзначена специфіка знайшла відбиття в процесі оцінки стану, 

оборотності та еластичності товарних запасів досліджуваних підприємств 

(табл. 4.9, додаток Н), яка показала, що товарні запаси у динаміці зростають 

за всіма групами підприємств: у цілому за досліджуваний період темпи росту 

товарних запасів склали: за 1-ою групою підприємств – 113,9%, за 2-ою 

групою підприємств – 106,4%, за 3-ою групою підприємств – 130,5%. 

Тривалість циклу обігу (періоду трансформації грошової й матеріальної 

частин) товарних запасів знаходилася у межах 50-60 діб у підприємствах 1-ої 

групи, 65-70 діб – у підприємствах 2-ої групи, 40-45 діб – у підприємствах 3-

ої групи.  

По групах підприємств найбільша оборотність товарних запасів 

спостерігається у гіпермаркетах, найбільш повільна – у середніх за 

масштабами діяльності підприємствах 2-ої групи.  

Більш об'єктивному аналізу сприяло дослідження еластичності запасів 

від товарообігу, яке показало їхній незначний взаємний зв’язок та взаємний 

вплив: за 1-ою групою підприємств коефіцієнт еластичності запасів від 

товарообігу коливався в межах 0,19-0,57, за 2-ою групою підприємств склав 

0,32-0,73, за 3-ою групою підприємств – 0,57-0,64%, тобто ніде не 

перевищував одиницю, що свідчить про те, що товарні запаси є 

нееластичними до змін товарообігу, а значить досліджувані підприємства не 

мають можливості належним чином здійснювати вплив на швидкість обороту 

товарних запасів, використовуючи цілеспрямовані фактори прискорення, 

певна частка яких пов’язана з ціноутворенням, саме: ефективне регулювання 

попиту на певні асортиментні групи товарів на ринку. 

Для дослідження цього аспекту діяльності підприємств роздрібної 

торгової продовольчими товарами м. Харкова у якості аналітичних 

показників визначено темпи росту товарообігу (Тт) та товарних запасів 

(Ттз). Розрахунки показали (табл. 4.10, додаток Н), що можливі наступні 

сполучення зміни зазначених показників у динаміці:  
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Таблиця 4.9 – Оцінка стану та динаміки запасів товарів за конкурентними групами підприємств роздрібної торгівлі 

продовольчими товарами м. Харкова за період 2006-2009 рр. 
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Таблиця 4.10 – Ситуативні характеристики змін товарообороту та запасів товарів за конкурентними групами 

підприємств роздрібної торгівлі продовольчими товарами м. Харкова за період 2006-2009 рр.  
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Тт > 0, Ттз > 0; Ттз > Тт: одночасне зростання товарообігу та обсягів 

запасів товарів за випереджаючого росту запасів; 

Тт > 0, Ттз > 0; Тт > Ттз: одночасне зростання товарообігу та обсягів 

запасів товарів за випереджаючого росту товарообігу; 

Тт > 0, Ттз < 0: зростання товарообігу та скорочення обсягів запасів 

товарів; 

Тт < 0, Ттз > 0: зниження товарообігу та зростання обсягів запасів 

товарів; 

Тт < 0, Ітз < 0; Ттз < Тт: одночасне зменшення товарообігу та 

обсягів запасів товарів за випереджаючого зниження запасів; 

Тт < 0, Ттз < 0; Тт < Ттз: одночасне зменшення товарообігу та 

обсягів запасів товарів за випереджаючого зниження товарообігу. 

За даними спостережень (табл. 4.10) на протязі досліджуваного періоду 

для вибіркової сукупності підприємств роздрібної торгівлі продовольчими 

товарами найбільш характерною є ситуація одночасного зростання 

товарообігу та обсягів запасів товарів у динаміці за випереджаючого росту 

товарообігу: у середньому таке сполучення динаміки змін товарообігу та 

запасів товарів спостерігається у 40-60% підприємств у кожній конкурентній 

групі; найбільш характерною вона є для гіпермаркетів. Зростання 

товарообігу у динаміці за одночасного скорочення обсягів запасів товарів 

спостерігається у 15-30% підприємств кожної конкурентної групи, що 

свідчить про скорочення можливостей підприємств у маневруванні 

товарними запасами та є несприятливим обмежуючим фактором для 

формування ефективної цінової політики. Сприятливі для формування 

ефективної цінової політики ситуації одночасного зростання товарообігу та 

обсягів запасів товарів за випереджаючого росту запасів не  є 

розповсюдженими та спостерігаються у 10-30% підприємств у кожній 

конкурентній групі. 

Проведені нами комплексні дослідження з ідентифікації типів та 

оцінки ефективності цінових політик підприємств роздрібної торгівлі 

продовольчими товарами м. Харкова дають можливість стверджувати, що 

досліджувані підприємства у своїй діяльності застосовують різноманітні 

цінові політики, які характеризуються значною мінливістю та динамічністю.  

Підприємства торгівлі в силу галузевої специфіки у значній мірі 

піддаються впливу широкого спектру зовнішніх та внутрішніх факторів. Це 

вимагає від них зосередження уваги та цілеспрямованого використання 

факторів, що пов’язані з ціноутворенням на процес формування фінансово-

економічних результатів діяльності, які не завжди регулюються належним 

чином, що призводить до втрачених можливостей їхнього покращення. 

Вирішення проблеми забезпечення дієвості та підвищення ефективності 

цінових політик підприємств роздрібної торгівлі, що функціонують на ринку 
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продовольчих товарів полягає у створенні комплексної системи прийняття 

цінових рішень та науковому обґрунтуванні управління процесами 

ціноутворення з урахуванням специфіки сучасного функціонування галузі. 
 

 

4.3. Методичні підходи до формування ефективної цінової політики 

підприємств роздрібної торгівлі продовольчими товарами 

 

Одним з найважливіших економічних важелів у системі управління 

діяльністю торговельних підприємств виступає ціна на товари, що 

реалізуються ними, та торговельні послуги. Використання цього важеля у 

процесі управління здійснюється шляхом розробки спеціальної цінової 

політики підприємств. Цінова політика – це найважливіший механізм, що 

забезпечує багато пріоритетів економічного розвитку підприємства. Вона 

суттєво впливає на обсяги господарської діяльності торговельного 

підприємства, формування його іміджу у споживачів, рівень фінансового 

стану. Окрім того, цінова політика торговельного підприємства являє собою 

дієвий інструмент його конкуренції на споживчому ринку. 

За останнє десятиріччя теоретичним і практичним питанням розробки 

цінової політики як важливого елементу стратегічного управління, в умовах 

ринкової економіки, приділялася значна увага. У сучасній літературі досить 

широко розглядаються як загальні положення щодо розробки цінової 

політики підприємств, так і особливості формування цієї політики на 

підприємствах торговельної галузі. Основними з таких особливостей на 

думку фахівців є те, що торговельні підприємства змушені значною мірою 

орієнтуватися на цінову політику виробників; їх цінова політика носить не 

моно- а політоварний характер; об'єктом цінової політики торговельних 

підприємств виступає не ціна товару в цілому, а лише один з її елементів – 

торговельна надбавка [24; 103]. 

Ці найважливіші особливості цінової політики в системі стратегічного 

управління підприємствами роздрібної торгівлі мають бути враховані під час 

її формування. 

Питання, пов'язані з розробкою цінової політики підприємств досить 

широко висвітлені в сучасній літературі [24; 54; 103; 155; 193; 258; 304; 334; 

338]. Але практично всі дослідження цього напряму зорієнтовані на 

маркетингових та фінансових аспектах формування цінової політики 

підприємств у комплексі. Конкретні дослідження з формування цінової 

політики в аспекті підтримки розвитку підприємств, що враховують 

особливості торговельної діяльності, зокрема торгівлі продовольчими 

товарами, не проводились.  

Багато авторів (В.Я Горфінкель, Н.А. Швандер, І.М. Бойчик, П.С. 
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Харів, Хопчан М.І., Живко З.Б.) вважають, що найпоширенішим методом 

розробки загальної цінової політики є багатоетапний підхід до встановлення 

цін [25; 65; 109]. Даний метод складається з шести етапів: 

1. Визначення цільового ринку; 

2. Аналіз образу торгової марки; 

3. Аналіз інших елементів стратегії маркетингу; 

4. Визначення загальної цінової політики; 

5. Розробка цінової стратегії; 

6. Встановлення конкурентних цін. 

Група учених під керівництвом професора І.К. Салімжанова також 

виділяє шість етапів формування цінової політики підприємства [260]: 

1. Постановка цілей і задач ціноутворення; 

2. Аналіз попиту; 

3. Оцінка витрат; 

4. Аналіз цін і товару конкурентів; 

5. Вибір методу ціноутворення; 

6. Ухвалення остаточного рішення про рівень ціни. 

Дані підходи мають багато загальних рис: 

- по-перше, кожний з виділених етапів накладає обмеження на 

наступний крок; 

- по-друге, у наведеній ієрархії віддається пріоритет загальній ціновій 

політиці. У першому варіанті перші чотири етапи роблять опір на побудову 

загальної цінової політики; останні два концентруються на конкретних 

рішеннях і їх реалізації, а в другому варіанті – перші три етапи акцентуються 

на загальній ціновій політиці, останні три – на конкретних рішеннях. 

Павленко А.Ф. і Коринєв В. Л. дотримуються іншої точки зору. Вони 

виділяють чотири основні етапи в процесі формування цінової політики 

[204]. При цьому цінова політика в процесі визначення, підтримки і зміни 

рівня ціни на продукцію об'єднує стратегічні і тактичні аспекти 

ціноутворення, а також базується на використанні відповідного 

маркетингового інструментарію. Відповідно до цих положень пропонується 

наступний алгоритм формування цінової політики підприємства: 

1. Вибір конкретних цілей ціноутворення відповідно до маркетингової 

політики підприємства; 

2. Розробка цінової стратегії; 

3. Визначення рівня цін на продукцію; 

4. Упровадження тактичних методів з метою досягнення поставлених 

цілей. 

На нашу думку даний підхід не суперечить розглянутим раніше, а є 

укрупненням етапів формування цінової політики підприємства. 

Проаналізовані підходи до формування цінової політики розроблені 
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для виробничих підприємств. Тому далі зупинимось на вивченні результатів 

наукових досліджень учених, які акцентують свою увагу безпосередньо на 

вивченні діяльності торгових підприємств. 

Л.В. Балабанова і Є.В. Сардак виділяють наступні блоки формування 

цінової політики торгового підприємства: 

I. «Підготовка управлінських рішень за цінами». Даний блок 

складається з наступних процедур: формування комплексної системи   

інформаційного забезпечення  процесу ціноутворення; виявлення й оцінки 

чинників ціноутворення; вибір критеріїв, встановлення цілей цінової 

політики; комплексний аналіз цінової чутливості споживачів; моніторинг    

цін конкурентів; 

II. «Ухвалення управлінського рішення за цінами» припускає наступне: 

вибір методу ціноутворення; розробка цінової стратегії; 

ІІІ. «Реалізація управлінського рішення за цінами» включає: 

розрахунок первинної ціни; облік впливу на ціну додаткових чинників; 

встановлення остаточної ціни; 

IV. «Контроль над виконанням рішень за цінами» припускає: контроль 

реалізації цінової політики; розробку системи заходів коректувань; аналіз 

цінових ризиків; оцінку ступеня досягнення встановлених цілей [17]. 

І.О. Бланк виділяє 7 етапів формування цінової політики торгового 

підприємства: 

1. Вибір визначальних цілей формування цінової політики. З 

урахуванням цього формування цінової політики на підприємствах торгівлі 

здійснюється виходячи з трьох принципових цільових орієнтирів: а) 

орієнтиру на покупця; б) орієнтиру на поточні витрати; в) орієнтиру на 

прибуток; 

2. Оцінка рівня торгової надбавки, що склався; 

3. Оцінка споживчого ринку; 

4. Диференціація цілей цінової політики в розрізі товарних  груп  з 

урахуванням можливостей ринку і рівня поточних витрат підприємства; 

5. Вибір моделі розрахунку рівня торгової надбавки; 

6. Формування конкретного рівня торгової надбавки на товари; 

7. Формування механізму своєчасного коректування рівня торгової 

надбавки [24]. 

Обидва підходи до формування цінової політики підприємств 

роздрібної торгівлі враховують як загальні принципи, так і особливості 

ціноутворення в торгівлі. Однак найповнішим є алгоритм формування 

цінової політики торгового підприємства, розроблений під керівництвом Л.В. 

Балабанової. Оскільки він враховує не лише розробку і коректування цінової 

політики, але і контроль над її реалізацією. Крім того, ми вважаємо за 

необхідне, розробку цінової політики проводити з точки зору оцінювання її 



 

 268 

ефективності за комплексною багатокритеріальною системою. 

Незважаючи на те, що розроблені загальні підходи до формування 

цінової політики підприємств торгівлі кожне підприємство самостійно 

визначає схему розробки цінової політики виходячи із цілей і завдань 

розвитку фірми, організаційної структури й методів управління, традицій, що 

встановилися на підприємстві, рівня витрат й інших внутрішніх факторів, а 

також стану й розвитку підприємницького середовища, тобто зовнішніх 

факторів. 

Кожен товар має ціну, але далеко не кожне підприємство в стані 

самостійно встановити ціну, за якою воно бажає продати свій товар. Якщо 

товари не диференційовані, а конкуренти численні, підприємство не має 

ринкову силу і повинне  прийняти  ціну, що задається  ринком. Ще недавно 

рішення за цінами приймалися виходячи з витрат і рентабельності. Кризові 

роки економічних перетворень в Україні змінили стан справ: висока  

інфляція, зростання цін на сировину, збільшення процентних ставок, 

загострення конкуренції, зниження купівельної спроможності – всі ці 

фактори підсилили роль ціноутворення. Залежно від особливостей товару, 

розмірів і фінансової міцності підприємства-продавця, цілей, які вона 

ставить, для розрахунку ціни можуть бути використані різні методи. Значний  

вплив на вибір методу розрахунку ціни робить також наявність диференціації 

товару за якістю, еластичністю попиту і т. ін. Причому мінімально  можлива  

ціна  визначається  рівнем витрат підприємства, максимально можлива –  

наявністю  унікальних якостей у виробі. Ціни товарів-конкурентів і  товарів-

замінників  характеризують, як правило, середній рівень. Таким чином, при 

виборі методу  ціноутворення  потрібно враховувати як внутрішні обмеження 

(витрати й прибуток), так і зовнішні (купівельна спроможність, ціни товарів-

конкурентів тощо). 

При розробці цінової політики звичайно вирішуються наступні 

питання: 

− коли необхідно відреагувати за допомогою ціни на ринкову політику 

конкурентів;  

− якими заходами цінової політики повинно супроводжуватися 

введення на ринок нового продукту;  

− на які товари із асортименту необхідно змінити ціни;  

− на яких ринках треба проводити активну цінову політику, змінити 

цінову стратегію;  

− як розподілити в часі певні цінові зміни;  

− якими ціновими заходами можна підсилити ефективність збуту;  

− як урахувати в ціновій політиці наявні внутрішні й зовнішні 

обмеження підприємницької діяльності й ряд інших.  
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Отже дослідивши існуючі підходи до формування цінової політики 

підприємств і враховуючи сучасні умови господарювання у галузі, під 

процесом ціноутворення ми маємо на увазі формування й реалізацію цілей і 

завдань підприємства роздрібної торгівлі в сфері ціноутворення за кожним 

окремим сегментом ринку та кожним товаром на певний період часу, яка 

розробляється на основі дослідження базових передумов формування цін, та 

представляє собою раціональну логічну побудову, керуючись якою 

підприємство розраховує вирішити свої завдання. Тому з урахуванням 

особливостей торгівлі продовольчими товарами ми пропонуємо схему 

процесу формування цінової політики підприємства роздрібної торгівлі (рис. 

4.10) [76].  

1. У ринковій економіці ціна перебуває під впливом безлічі 

різноманітних факторів,  причому ці фактори діють із різною силою в різних 

напрямках і в різні періоди часу. Урахувати дію всіх факторів практично 

неможливо, тому визначити точно, яка буде ринкова ціна на конкретний  

товар, досить важко. Конкретні ціни на товари і їхня динаміка є результатом 

комплексного й одночасного впливу всієї сукупності факторів.  

Ціноутворюючі фактори роблять впливають далеко не рівнозначно на процес 

формування цін. Проведене дослідження (розділ 2) показало, що до найбільш 

істотних факторів  ціноутворення належать: 

– попит; 

– пропозиція; 

– конкуренція;  

– державне регулювання ціноутворення. 

Отже формуванню цінової політики має передувати аналіз факторів, 

що впливають на її формування.  

2. Важливою умовою виживання торгового підприємства в ринковій 

економіці є правильна оцінка всіх зовнішніх умов і внутрішніх можливостей 

господарюючого суб’єкта у визначені ціни. Даний діапазон, з одного боку, 

обмежений рівнем платоспроможного попиту, а з другого – рівнем витрат 

закупівлі і обігу конкретного підприємства. Визначена торговельна надбавка 

не завжди залишається на первісному рівні, а змінюється в ході поточної 

операційної діяльності підприємства в більший або менший бік під впливом 

певних зовнішніх та внутрішніх факторів. Ці зміни можуть носити як 

передбачений, так і непередбачений характер. Більшість таких змін можна 

передбачити заздалегідь і врахувати їх у процесі стратегічного управління 

торговельним підприємством шляхом побудови відповідного механізму 

коригування розробленої цінової політики. Значна частина ризиків 

визначається подіями, що відбуваються поза підприємством, у його 

зовнішньому оточенні. Прояви таких ризиків можуть привести до краху 

навіть дуже ефективне підприємство із прекрасним менеджментом. Знання    
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Рисунок 4.10 – Схема процесу формування цінової політики 

підприємства роздрібної торгівлі продовольчими товарами 
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про значущість, пріоритетність того або іншого фактору зовнішнього 

середовища, можливостях його використання підвищують ефективність 

процесу управління та обґрунтованість управлінських рішень. Впливаючи на 

ті з них, які найбільш тісно пов'язані з параметрами, що управляються, можна 

формувати ефективну цінову політику, яка задовольняє цілям підприємства. 

Зовнішнє середовище неоднорідне й диференційовано за силою, 

періодичністю, характером впливу на підприємство. Існують різні підходи до 

опису структури зовнішнього середовища організації. Найчастіше в сучасній 

літературі зовнішнє середовище організацій розглядається як дворівнева 

система, що складається з мікро- (середовища безпосереднього оточення) та 

макросередовища (середовища непрямого оточення), кожний з яких включає 

певні фактори, або субсередовища [211]. Але необхідно пам'ятати, що 

непрямий вплив не менш реальний.  

З позицій сучасного менеджменту зовнішнє середовище розглядають 

як сукупність суб'єктів і сил, що перебувають за межами підприємства та 

впливають яким-небудь чином на його фінансово-господарську діяльність 

[278]. Факторами впливу зовнішнього оточення можуть бути процентні 

ставки, обмінні курси, товарні ціни, ціни акцій й ін. Причому підприємство, 

на яке впливають зміни фінансових цін, зовсім не обов'язково повинно бути 

безпосередньо пов'язано з ринком, на якому міняються ці ціни. Наприклад, 

підприємство роздрібної торгівлі може зовсім не використовувати зовнішнє 

фінансування й може не володіти чутливими до процентних ставок активами. 

Однак воно, проте, може піддаватися значним процентним ризикам, якщо 

обсяг реалізації товарів чутливий до процентних ставок, то у випадку їх 

збільшення фірма зазнає збитків від продажів. Така ситуація, наприклад, є 

типовою для торгівлі автомобілями, товарами тривалого користування, 

оскільки покупці для оплати даної продукції використовують кошти 

зовнішнього фінансування. 

В іншому випадку, коли торговельне підприємство займається 

реалізацією вітчизняної продукції на внутрішньому ринку. На перший погляд 

може здатися, що на таке підприємство ні яким чином не впливають зміни 

обмінних валютних курсів. Однак якщо на товарному ринку з'являються 

іноземні аналоги продукції, то зміни обмінного курсу будуть відбиватися на 

цінах  цих товарів, і внаслідок цього, впливати на обсяги продажу даного 

підприємства. Подібним же чином, підвищення ціни на один товар може 

вплинути на ціни інших за рахунок збільшення або зменшення попиту на ці 

товари у зв'язку з тим, що споживач буде намагатися замінити ними 

«перший» товар. Слід зазначити, що підприємства торгівлі порівняно з 

підприємствами інших галузей знаходяться у вигіднішому  стані в питаннях 

швидкості реагування на зміни чинників зовнішнього  середовища, у зв’язку 

з високим динамізмом цінової політики, який забезпечується швидкістю 
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реагування.  

Таким чином, «поле» формування цінової політики підприємств 

торгівлі, хоча має чітко виражені обмежувачі, у кількісному відношенні є до 

певної міри рухомими,  що дає підставу зробити висновок про необхідність 

урахування чинників зовнішнього середовища в процесі прийняття рішень 

під час формування цінової політики у підприємствах галузі [48; 333]. 

Тому на другому етапі необхідно оцінити вплив зовнішніх факторів на 

формування цінової політики підприємств. 

Враховуючи високу залежність між процесом формування цінової 

політики на підприємстві та динамікою змін, що відбуваються у зовнішньому 

середовище, на першому етапі досліджень були виявлені найбільш істотні 

фактори та оцінена ступінь їх впливу на формування цінової політики 

підприємств торгівлі.   

При оцінці впливу зовнішнього середовища на формування цінової 

політики підприємства нами було деталізовано зовнішнє оточення за силою 

впливу на: 

− макрооточення; 

− стан та перспективи розвитку галузі; 

− конкурентне середовище в галузі; 

− вплив конкурентів [111]. 

Для кількісної оцінки впливу цих факторів було використовуване 

економіко-статистичне й економіко-математичне моделювання. Модель, як  

умовний образ об'єкта управління, конструюється суб'єктом управління для 

одержання характеристик об'єкта: його властивостей, взаємозв'язків, 

структурних та функціональних параметрів й ін., які найбільш істотні для 

цілей управління [6; 32]. Економічні системи, у тому числі й економіка 

підприємства, мають дуже складну структуру, тому неможливо побудувати 

економіко-математичні моделі, які б охоплювали всі основні особливості та 

зв'язки цих систем.  У зв'язку із цим, для того, щоб моделі що сконструйовані 

були адекватні дійсності, необхідно відображати в них найбільш сутнісні 

сторони та зв'язки досліджуваного об'єкту.  

За характером взаємозв'язку між економічними явищами, які можуть 

бути представлені певною системою показників, у статистичних та 

аналітичних дослідженнях розрізняють функціональні (детерміновані) та 

стохастичні (ймовірнісні) зв'язки. 

Функціонально-детермінований зв'язок - зв'язок, при якому кожному 

значенню факторної ознаки відповідає цілком невипадкове значення 

результативної ознаки. При стохастичних зв'язках між фактором та 

результатом спостерігається лише визначене співвідношення. Такого роду 

зв'язки характерні  для більшості економічних процесів та явищ, які 

складаються  одночасно під впливом безлічі факторів, що діють найчастіше 
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різноспрямоване. 

У детермінованому моделюванні факторних систем можна виділити 

типи моделей, що найбільше часто зустрічаються в аналізі господарської 

діяльності: адитивні моделі, мультиплікативні моделі, кратні моделі. 

При побудові економіко-математичної моделі, що враховує вплив 

факторів зовнішнього оточення на цінову політику підприємств роздрібної 

торгівлі, ми виходили з наступних міркувань: 

1) на основі розподілу факторів зовнішнього середовища на чотири 

групи узагальнюючий показник сукупного впливу всієї системи факторів на 

формування цінової політики доцільно представити у вигляді 

мультиплікативної моделі: 

 

                                  4
4321 ККККК і                                    (4.1) 

 

де Кі – інтегральний показник, що дозволяє оцінити в цілому характер 

та напрямок впливу зовнішнього оточення на формування цінової політики 

торговельних підприємств; 

К1 – локальний інтегральний показник, що враховує стан 

макросередовища; 

К2 – локальний інтегральний показник, що враховує стан та 

перспективи розвитку галузі;  

К3 – локальний інтегральний показник, що враховує стан конкуренції в 

цілому в галузі;   

К4 – локальний інтегральний показник, що враховує стан найближчих 

конкурентів. 

2) для розуміння характеру впливу зовнішніх факторів на формування 

цінової політики варто виділити групи значень інтегральних показників, які 

можуть бути представлені у такий спосіб: 

при Кі > 1 має місце абсолютно сприятливий вплив; при Кі » 1 - 

сприятливий вплив; при Кі, що лежить у межах, 0,5-1 – малосприятливий 

вплив; при Кі, що має значення від 0 до 0,5 – несприятливий вплив. 

3) локальні інтегральні показники повинні моделюватися за тими ж 

законами, що й узагальнюючий, на основі побудови мультиплікативних 

моделей: 

                                      

   Уі = f(Пі j)                                                   (4.2) 

 

4) при відборі окремих показників, що входять у кожну групу, варто 

виходити з їх [22-24]:  

– значущості (відбір ключових індикаторів) та адекватності відбиття 
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процесів, що відбуваються;  

– наявності інформаційного забезпечення для розрахунку показників; 

– можливості чіткого визначення алгоритму розрахунку, що забезпечує 

однозначність розуміння й трактування отриманого результату різними 

фахівцями. При цьому, якщо значення відібраного коефіцієнту не збігається 

із загальною спрямованістю досліджуваного об'єкту, його варто перетворити 

в односпрямований. Наприклад, ріст рівня безробіття, який знижує 

платоспроможний попит населення, негативно впливає на можливість 

підприємств торгівлі провадити більш активну цінову політику, тобто не 

дозволяє розширювати можливий діапазон встановлення рівня торговельних 

надбавок. У зв'язку із цим, у локальну інтегральну модель, варто включати 

Кб, розрахований за формулою: 

 

                                                 Кб = 1: Іб,                                              (4.3) 

 

де Іб – індекс росту (зниження) безробіття; 

- оптимальність кількості показників з погляду, поставлених цілей, 

комплексності та системності дослідження, а також виключення повтору 

однозначних показників. 

Отже, в процесі оцінки впливу факторів макрооточення з 

використанням інтегральних моделей, нами пропонується враховувати для 

торговельних підприємств наступну систему показників (табл. 4.11).  

Основною проблемою для дослідника, який ґрунтується на принципі 

відкритих систем, є визначення зовнішнього середовища. Оскільки 

навколишній світ дуже великий, то було б абсурдним намагатися врахувати 

всі можливі чинники. Тому виникає необхідність обмеження числа і 

виділення найбільш істотних загальних ознак, які в першу чергу повинні 

бути враховані в процесі ухвалення управлінських рішень під час 

формування цінової політики підприємства. 

Таким чином, запропонований методичний підхід до розробки моделі 

оцінки впливу зовнішніх факторів на формування цінової політики 

підприємств торгівлі дозволяє одержати кількісні характеристики, 

використання яких забезпечує зниження невизначеності та підвищення рівня 

обґрунтованості прийнятих стратегічних рішень в процесі розробки цінової 

політики.  

3. Цінова політика повинна розглядатися як найважливіша складова 

стратегії розвитку підприємства торгівлі на окремих етапах її реалізації. Тому 

на третьому етапі розробки підприємство повинно обрати визначальні цілі 

формування цінової політики, які б кореспондувалися з обраними 

пріоритетними цілями розвитку.   
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Таблиця 4.11 – Основні індикатори, що рекомендуються до включення у 

склад локальних інтегральних моделей при оцінці впливу зовнішнього 

середовища на формування цінової політики підприємств торгівлі 

 

Основні показники 

макрооточення для 

визначення 

К1 

Основні показники 

стану та розвитку 

галузі для 

визначення 

К2 

Основні показники  

рівня конкуренції в 

галузі для 

визначення 

К3 

Основні показники, 

що характеризують 

стан найближчих 

конкурентів 

(стратегічної групи),  

для визначення  К4 

- індекс інфляції; 

- індекс зростання 

реальних доходів 

населення; 

- індекс зміни 

товарних і 

нетоварних видатків 

населення; 

індекс зміни рівня 

безробіття; 

- індекс зміни 

середньої 

процентної ставки 

комерційних банків 

по кредитах; 

- індекс зміни курсу 

національної 

валюти; 

- індекс зміни цін і 

тарифів на енерго- 

та інші ресурси  й ін. 

- індекс росту розд-

рібного товарообігу; 

- індекс зміни 

чисельності працю-

ючих; 

- індекс росту серед-

ньої заробітної плати 

в галузі;  

-індекс змін 

інвестицій у торгів-

лю; 

- індекс зміни  рівня 

рентабельності 

товарообігу або рівня 

рентабельності 

капіталу; 

- індекс зміни частки 

збиткових 

підприємств; 

- індекс зміни 

частки позикового 

капіталу й ін. 

- рівень 

концентрації в 

галузі, що визна-

чається індексом 

зміни питомої ваги 

в товарообігу 

провідних 

торговельних 

компаній; 

- рівень інтенсив-

ності  конкуренції, 

що визначається на 

основі індексів 

зміни: кількості 

підприємств 

торгівлі; 

середнього розміру 

підприємства за 

торговельною 

площею та 

роздрібним 

товарообігом   й ін. 

- індекс обсягу 

товарообігу; 

- індекс середнього 

рівня цін та торго-

вельних націнок; 

- індекси показників 

ефективності вико–

ристання ресурсів;  

- індекс рівня 

рентабельності 

товарообігу та 

капіталу; 

- й ін. показники 

внутрішнього 

аналізу. 

 

Продукти харчування мають велике значення з огляду на забезпечення 

продовольчої безпеки країни, ступінь задоволення потреб населення, 

розвиток вітчизняної економіки. Питання круглорічного забезпечення 

населення якісними продуктами харчування за доступною ціною є 

найважливішою складовою, що визначає рівень життя людей. 

Стан торгівлі продтоварами є важливим індикатором якості 

економічних реформ, тому що за рівнем цін і доступністю життєво 

необхідних продовольчих товарів більшість населення визначає переваги й 

недоліки усієї соціально-економічної системи. 

Оскільки продовольчі товари мають певну соціальну значущість, то 

діяльність підприємств роздрібної торгівлі продтоварами повинна 

орієнтуватися не лише на максимізацію прибутку, але й задоволення потреб 
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всіх верств населення в даних продуктах. Виходячи з цього, визначальними 

цілями для підприємства роздрібної торгівлі продовольчими товарами ми 

пропонуємо – завоювання й збереження певної частки ринку та задоволення 

попиту на свою продукцію усіх верств населення. Спрямованість 

підприємств на реалізацію таких цільових орієнтирів дозволить їм розробити 

збалансовану цінову політику, що має як внутрішню так і зовнішню складові, 

та яка дозволяє вирішувати як власні комерційні інтереси, так і формувати 

установку відносно бажаної цінової уяви підприємства у свідомості 

споживачів. 

4. На четвертому етапі необхідно проаналізувати базові передумови 

визначення цін на продукцію, що пропонується. Такий аналіз передбачає 

дослідження за трьома напрямами: оцінка витрат, оцінка цінової політики 

конкурентів та оцінка попиту.  

Метою оцінки витрат обігу є визначення мінімального рівня 

торговельної надбавки, нижче якого вона не може бути встановлена для 

забезпечення  самооплатності процесу продажу товарів. У процесі аналізу 

необхідно визначити можливості зниження рівня поточних витрат за рахунок 

економії окремих видів витрат обігу. Можливий рівень поточних витрат 

підприємства, пов’язаних з реалізацією окремих груп (видів) товарів, а також 

рівень оподаткування доходів і будуть представляти той мінімальний базис, 

на основі якого можна формувати рівні торговельних надбавок. 

Метою аналізу цінової політики конкурентів є встановлення рівня 

торговельних надбавок на аналогічну продукцію конкурентів через те, що 

цінова політика конкурентів значною мірою впливає на рівень цін 

підприємства. У ринковому ціноутворенні внаслідок великої кількості 

товарної пропозиції конкуренція дуже висока, тому споживачі прагнуть 

знайти товар за найнижчу ціну. Отже необхідно прагнути до того, щоб 

продажна ціна товару не була вища, ніж у конкурентів. Конкуренція між 

існуючими на ринку підприємствами має за мету досягнення вигідного 

положення шляхом використання різноманітних тактичних прийомів. Щоб 

залучати та утримувати більшу кількість споживачів та максимізувати 

продажі підприємства можуть встановлювати ціни на окремі асортиментні 

позиції нижчі за конкурентів. 

Метою оцінки попиту на продукцію підприємства є встановлення 

верхньої межі формування рівня роздрібної ціни на той чи інший товар, а, 

відповідно, і верхньої межі рівня торговельної надбавки, з іншого боку – 

визначити можливості диференціації рівня торговельної надбавки на окремі 

товари з урахуванням купівельних уподобань окремих категорій населення.  

В умовах ринкових відносин проявом потреб людей у будь-якому 

товарі є платоспроможний попит, під яким мають на увазі кількість товару, 

що споживачі готові й у стані купити за відомою ціною в певний проміжок 
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часу [155]. Серед факторів, що впливають на величину, структуру й динаміку 

попиту, домінуюче значення мають ринкова ціна товару й купівельна 

спроможність населення. У ринковому просторі діє закон попиту: за інших 

рівних умов попит на товари в кількісному вираженні обернено 

пропорційний ціні, тобто чим вище ціна, тим нижче попит. Це відбувається 

за двома причинами: по-перше, під час зниження ціни споживач прагне 

купувати більше товару (ефект доходу); по-друге, товар під час зниження 

ціни на нього дешевшає щодо інших товарів і купувати його стає відносно 

вигідніше (ефект насичення). Але в разі розгляду продовольчих товарів цей 

закон не завжди діє, тому що є певна група продуктів які майже не мають 

замінників.  

Зростання обсягу продажу товарів може викликати збільшення суми 

отриманих торговельних надбавок навіть при зниженні їх рівня. Така оцінка 

пов’язана з ціновою еластичністю попиту, що визначає ступінь чутливості 

реагування споживачів на зміну кількості купованих товарів залежно від 

зміни рівня цін на них. Є продовольчі товари, яким притаманна зворотна 

еластичність, тобто при зниженні ціни знижується і обсяг попиту, тому що їх 

споживання при зниженні ціни заміщується споживанням більш 

високоякісних товарів. Але така тенденція розповсюджується не на всі 

продовольчих товарів, деякі з них мають високу еластичність за ціною. Тому 

необхідно ретельно досліджувати цінову еластичність попиту кожного 

товару окремо.    

5. На п’ятому етапі потрібно диференціювати цілі цінової політики в 

розрізі товарних груп з урахуванням попереднього аналізу можливостей 

ринку, цінової політики конкурентів та рівня поточних витрат підприємства. 

Під час розробки політики ціноутворення і її механізмів, слід 

обов’язково враховувати специфіку продовольчих товарів. Вона, як вже 

зазначалося в розділі 2, полягає в тому, що при зниженні рівня доходів всього 

чи окремих груп населення, продовольчі товари перетворюється на товари, 

який елементарно забезпечують життєві потреби і є товарами першої 

необхідності, а при підвищенні життєвого рівня населення стають 

звичайними товарами, які здобувається із врахуванням індивідуальних смаків 

і уподобань споживачів.  

Ми вважаємо, що під час розробки цінової політики на ринку, що 

досліджується доцільно скористатись орієнтацією на різні сегменти 

споживачів: 

– малозабезпечені верстви населення; 

– споживачі з середнім рівнем доходів; 

– споживачі з високим рівнем доходів. 

Як показало дослідження (підрозділ 2), попит населення на 

продовольчі товари є в цілому нееластичним залежно від розміру доходів. 
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Лише для споживачів з середньодушовим доходом вище середнього рівня 

продовольчі товари стають інтерферентними товарами, тобто обсяги попиту 

на дану продукцію знижуються при зростанні доходу.  

Високозабезпечені верстви населення становлять ту частину ринкового 

сегменту, для задоволення потреб якого можна для максимізації прибутків 

роздрібних підприємств запропонувати «престижні» продовольчі товари, 

вироблені з орієнтацією на теорію раціонального харчування, престижні 

високоякісні категорії продуктів, а також високий рівень сервісу. Така 

продукція буде дорожчою за масові сорти продовольчих товарів.  

Населення з середнім рівнем достатку споживатиме переважно масові 

сорти продовольчих товарів та незначну частину дорогих.  

Малозабезпечені верстви населення будуть основними споживачами 

соціальних продовольчих товарів, тобто тих, ціни на які підлягають 

державному регулюванню.  

Зважаючи на це, цілі і сама цінова політика підприємств роздрібної 

торгівлі продовольчими товарами можуть бути сформовані за такими  

напрямами (рис. 4.11): 

– встановлення цін на «престижні» продовольчі товари з метою 

максимізації поточних прибутків підприємства; 

– встановлення цін на високоякісні продовольчі товари в сполученні 

високим з рівнем сервісу з метою досягнення лідерства за якістю товарів 

підприємства; 

– встановлення цін на масові або «традиційні» продовольчі товари з 

метою максимізації товарообороту підприємства;  

– встановлення цін на продовольчі товари з метою забезпечення 

життєздатності підприємства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.11 – Цілі політики ціноутворення 

 

Престижні сорти продовольчих товарів підприємство може 

реалізовувати з торговельними надбавками від середнього до максимально 
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доходу та залежно від попиту на цю продукцію на даному ринку, щоб 
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сегмента ринку може бути максимізація прибутку. 

Обираючи цілі цінової політики, спрямовані на досягнення лідерства за 

якістю товарів, підприємства прагнуть перевершити конкурентів шляхом 

максимального поліпшення якісних характеристик виробів. Поліпшення 

якості товарів означає й підвищення ціни на них (високий рівень 

торговельних надбавок для споживачів з високим рівнем доходів). І якщо 

таке підвищення розглядається споживачами як цілком припустиме, то 

підприємство може з успіхом відійти від конкурентної боротьби. У цьому 

випадку преміальна ціна окупає якість роботи. 

Соціальні продовольчі товари реалізуються з мінімально можливими 

торговельними надбавками, тільки щоб забезпечити самоокупність процесу 

продажу і тому метою цінової політики цього сегмента продовольчих товарів 

може бути лише забезпечення життєздатності підприємства, тобто 

забезпечення його беззбиткової діяльності.  

Масові продовольчі товари підприємство може реалізовувати як з 

середнім так і нижче середнього рівня торговельними надбавками залежно 

від ступеня конкуренції на даному ринку, щоб забезпечити збільшення суми 

торговельних надбавок завдяки збільшенню обсягів продажу і тому метою 

цінової політики цього сегмента продовольчих товарів може бути 

максимізація товарообороту. 

Узагальнену характеристику цілей ціноутворення наведено в рис. 4.12. 

6. Враховуючи те, що різний характер попиту на продовольчих товарів 

у різних груп населення зберігатиметься і в найближчі роки, ціноутворення 

на соціальні, масові, престижні та високоякісні продовольчі товари буде 

встановлюватись за різними моделями. 

Досягнення стратегічних цілей торговельного підприємства в сфері  

ціноутворення забезпечується обґрунтованим вибором моделей під якими 

розуміють систему основних методологічних підходів до встановлення 

конкретного рівня цін на пропоновані товари. 

У сучасній економічній літературі виділяють три основні моделі 

ціноутворення [54; 155; 158; 198; 304]: затратну, з урахуванням конкуренції 

та ринкову.  

Затратна модель передбачає, що в основі встановлення рівня цін 

лежить, перш за все, економічний інтерес підприємства торгівлі у 

відшкодуванні зазнаних поточних витрат обігу за окремими групами товарів 

та отримання певного прибутку. Під час визначення ціни залежно від витрат 

вихідною інформаційною базою є облік витрат підприємства. З причини 

використання різних систем цього обліку у практиці підприємств розвинених 

країн знаходять застосування два методи встановлення цін: метод повних 

витрат і метод прямих витрат. 
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Рисунок 4.12 – Взаємозв’язок цілей ціноутворення, завдань 

ціноутворення та рекомендованого рівня цін 
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певних груп покупців визначається їх потенційна готовність витратити певну 

частину своїх доходів на його придбання. Така модель дозволяє формувати 

верхню межу ціни, за якою товар може бути реалізовано на ринку. Ця верхня 

межа ціни дозволяє підприємству отримати найвищий рівень прибутку в 

процесі реалізації товару. При цьому рівень витрат обігу враховується 

торговельним підприємством лише як обмежуючий фактор, що характеризує 

мінімальний рівень торговельної надбавки.  

При використанні цієї моделі ціноутворення виникає необхідність 

прогнозування попиту на пропоновану продукцію, що потребує здійснення 

постійного моніторингу на різних сегментах товарного ринку, на яких 

підприємство здійснює свою торговельну діяльність. При цьому, слід мати на 

увазі, що формування розміру торговельної надбавки на основі даної моделі 

не завжди може забезпечити досягнення цільової суми прибутку 

підприємства. 

Розглядаючи ці моделі ціноутворення, слід зазначити, що їх практична 

реалізація на торговельних підприємствах викликає багато труднощів. Так, 

при витратній моделі неможливо точно визначити рівень витрат обігу певної 

групи товарів до встановлення ціни на них. Це зумовлюється тим, що 

загальний рівень витрат обігу змінюється залежно від обсягу реалізації 

певних товарів, який впливає на пропорції розподілу суми постійної частини 

витрат обігу між окремими товарами, тобто розподіл постійних витрат обігу 

залежить від обсягу реалізації товару, який, в свою чергу, змінюється 

залежно від коливань рівня ціни. Відповідно загальний потоварний рівень 

витрат обігу не може бути визначений достовірно заздалегідь.  

Викликає певні сумніви ефективність практичної реалізації 

торговельними підприємствами моделі ціноутворення з врахуванням 

конкуренції. Ця модель орієнтує торговельні підприємства на постійне 

зниження рівня цін з метою утримання певної частки споживчого ринку під 

впливом дій конкурентів незалежно від стану відповідності рівня 

встановлюваних цін рівню цінності товару для покупців. З фінансових 

позицій ця модель призводить на підприємствах торгівлі в умовах 

конкурентного ринку до постійного зниження рівня комерційного доходу. 

Тому з позицій стратегічного управління торговельних підприємств 

завданням ціноутворення має бути пошук такої комбінації суми 

комерційного прибутку і частки ринку, за якою прибуток зростає в 

довгостроковому періоді. Інколи, найбільш вигідною для торговельних 

підприємств комбінацією є рівень цін на товари, що суттєво обмежує їх 

частку на споживчому ринку відносно конкурентів, але забезпечує стійке 

формування у зростаючих обсягах суми прибутку. Це буде відповідно 

створювати фінансовий потенціал забезпечення сталого економічного 

розвитку підприємства у довгостроковій перспективі. 
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Ринкова модель ціноутворення теж має певні недоліки практичного 

характеру, особливо коли її використовують на стадії перехідної економіки. 

Межею цієї моделі є встановлення ціни, яка має приносити найбільший 

комерційний доход і прибуток за рахунок забезпечення більшої цінності 

товару, іноді за рахунок збільшення рівня торговельних послуг, що пов'язані 

з його реалізацією, а не зростання обсягу його продажу. У той же час на 

практиці зловживання торговельним підприємством цією моделлю для 

досягнення більшого рівня комерційного доходу і прибутку у короткому 

періоді часу досить часто підриває цінність товару для споживачів та 

відповідно викликає зниження цих показників у довгостроковому періоді. 

Таким чином, можна визначити, що для досягнення оптимального 

рішення щодо вибору моделі ціноутворення на торговельному підприємстві 

необхідним є комбінування всіх трьох їх видів. Перша і третя моделі можуть 

бути використані для визначення нижньої (затратна модель) та верхньої 

(ринкова модель) меж рівня торговельної надбавки, а друга модель 

(ціноутворення з врахуванням конкуренції) – для більш точного визначення 

їх рівня. 

7. Методи визначення рівня торговельної надбавки базуються на 

відповідних моделях ціноутворення і кореспондують з ними. У літературі 

методи розрахунків рівня цін розглянуті досить детально з визначенням 

алгоритмів розрахунків [54; 158; 304; 338; 344]. 

Розглядаючи сучасний методичний апарат визначення конкретного 

рівня цін на товари, слід зазначити, що він призначений для встановлення цін 

виробниками товарів, тобто не враховує особливості і об'єкт ціноутворення 

безпосередньо у сфері торговельної діяльності. З цих позицій не всі методи 

розрахунків рівня цін, що розглядаються в літературі, можуть бути 

використані для визначення конкретного рівня торговельної надбавки.  

Критичний аналіз розглянутих методів визначення рівня цін, що 

базуються на існуючих моделях ціноутворення, дозволив відібрати з них такі, 

що можуть бути використані безпосередньо у торговельній діяльності при 

встановленні рівня торговельної надбавки. У процесі проведення такого 

аналізу визначені також умови, за яких ці методи можуть бути застосовані на 

підприємствах роздрібної торгівлі. Рекомендована для практичного 

використання система методів визначення конкретного рівня торговельної 

надбавки наведена на рис. 4.13. 

8. На восьмому етапі здійснюється конкретизація рівнів торговельних 

надбавок за кожною товарною позицією відповідно до обраного методу 

розрахунку. При цьому визначаються необхідні для розрахунку конкретні 

значення окремих вихідних показників. Головним елементом всіх 

розрахунків є ціна закупівлі одиниці товару, тому розрахунки конкретного 

рівня торговельної надбавки, а відповідно і рівня ціни реалізації 
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здійснюються після надходження товарів на підприємство відповідно до 

контрактів, що укладені з постачальниками.  
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Рисунок 4.13 – Методи визначення рівня торговельної надбавки 

 

9. Визначена торговельна надбавка не завжди залишається на 

первісному рівні, а змінюється в ході поточної операційної діяльності 

підприємства в більший або менший бік під впливом певних зовнішніх та 

внутрішніх факторів. Ці зміни можуть носити як передбачений, так і 

непередбачений характер. Більшість таких змін можна передбачити 

заздалегідь і врахувати їх у процесі стратегічного управління торговельним 

підприємством шляхом побудови відповідного механізму коригування 

розробленої цінової політики. 

Заплановане зниження встановленого рівня торговельної надбавки 

може бути пов'язане із просуванням товару чи утриманням своєї частки 

ринку. У цьому випадку може бути розроблений графік поступового 

зниження рівня торговельної надбавки з метою стимулювання збуту товару 

на ринку. Крім того, фактичне зниження рівня торговельної надбавки 

зумовлюється також наданням покупцям різного виду знижок (наприклад 

знижки на купівлю певної кількості конкретного товару або на певний  

сумарний обсяг покупки і т. ін.), система яких може бути заздалегідь 

розроблена на кожному торговельному підприємстві. 

Заплановане підвищення встановленого рівня торговельної надбавки 

пов'язане, як правило, з наданням покупцям додаткових торговельних послуг 

(наприклад під час продажу товарів у нічний час або у вихідні чи святкові дні 
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і т. ін.), що викликають зростання рівня поточних витрат підприємства. План 

впровадження таких додаткових торговельних послуг може бути розроблено 

на підприємстві заздалегідь і відповідно до нього може бути встановлений 

графік перегляду рівня торговельної надбавки. 

Незаплановане відхилення від розрахункового рівня торговельної 

надбавки може викликати зміни кон’юнктури ринку – загальним 

підвищенням або зниженням цін на даний товар; зміною ставок 

оподаткування торговельної діяльності; зміною умов господарювання, що 

викликані зниженням або підвищенням рівня витрат обігу та іншими 

причинами.   

Беззбитковою реалізація товарів, передбачена планом товарообігу,  

може бути лише за умови встановлення торговельної надбавки на 

конкретний товар не нижче змінних витрат на його реалізацію. Крім того, 

розмір отриманого маржинального доходу від реалізації всіх товарів не 

повинен бути меншим постійних витрат підприємства. Таким чином, у 

підприємства з'являється можливість використовувати гнучку цінову 

політику, що враховуватиме зміни ринкової ситуації: зменшення розміру 

торговельних надбавок на одні товари (наприклад масові продовольчі 

товари) може бути компенсовано підвищенням їх розміру на інші (наприклад 

престижні категорії продовольчих товарів). Під час реалізації товарів, не 

передбачених планом, основою для встановлення торговельної надбавки 

можуть бути тільки змінні витрати та необхідний доход. 

Згідно з цими напрямами кожне торговельне підприємство, формуючи 

свою цінову політику, має побудувати ефективний механізм коригування 

торговельної надбавки, виходячи з конкретних умов своєї операційної 

діяльності та специфіки асортименту пропонованих товарів. 

10. Розроблення самостійної цінової політики – постійно 

відтворюваний процес. Не можна розробити таку політику один раз і потім 

користуватися нею без будь-яких коригувань протягом тривалого періоду 

часу. Ефективність політики ціноутворення має постійно оцінюватись на 

основі фактично досягнутих результатів і за необхідності коригуватися. А 

головне, цінова політика має відповідати саме тій загальній стратегії, якої в 

даний момент дотримується підприємство. 

Вдосконалення цінової політики торговельного підприємства дозволяє 

підвищити рівень стратегічного управління підприємством та забезпечити 

реалізацію його цілей. 

Отже послідовне виконання етапів запропонованої технології процесу 

формування цінової політики приведе до розробки ефективної цінової 

політики, що узгоджена з диференційованими цілями підприємства 

роздрібної торгівлі продовольчими товарами в розрізі товарних груп. 
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4.4. Обґрунтування цінової політики підприємства роздрібної 

торгівлі продовольчими товарами 

 

За запропонованою схемою формування цінової політики підприємства 

роздрібної торгівлі продовольчими товарами (рис. 4.10) проведемо 

апробацію для товарної групи масових або «традиційних» продовольчих 

товарів на прикладі формування цінової політики по маслу вершковому. 

Вершкове масло є високожирним харчовим продуктом, який 

виготовляється із вершків молока. Вершкове масло характеризується 

високими органолептичними властивостями: смаком, ароматом, 

консистенцією, кольором. Його широко застосовують у кулінарії, 

хлібопекарській і кондитерській галузях промисловості, для приготування 

бутербродів тощо. Це свідчить на користь віднесення даного продукту саме 

до категорії масових, хоча деякі види масла мають дієтичне і лікувальне 

значення.  

Дослідження ринку, яке є змістом першого етапу процесу формування 

цінової політики підприємства, було проведено у другій главі даного 

дослідження, тому на цьому етапі зупинятися не будемо. Проте відносно 

обраного продукту потрібно відзначити значне його подорожчання за 

останній рік. Так, середня оптово-відпускна ціна (з ПДВ) на нефасоване 

вершкове масло (72,5% жиру) від переробних підприємств в Україні 

становила 45,22 грн. за 1 кг, що на 55% більше в порівнянні з ціною 2009 

року. При цьому відзначається різка диференціація ціни на продукт за 

областями України: мінімальна ціна (30 грн. за кг) спостерігалася в 

Черкаській області, а максимальна (56,24 грн. за кг) – у Донецькій області 

[31]. Що стосується роздрібної ціни на вершкове масло, то, за даними 

моніторингу зміни цін індикативної групи продуктів, ціна вершкового масла 

збільшувалася більшими темпами, ніж у виробників. Таким чином, високий 

рівень торговельних надбавок означає, що кошти від збільшення вартості 

молока і молочних продуктів осідають в торгівлі, а не йдуть 

товаровиробнику, який у більшій мірі й потребує фінансових ресурсів. 

Не останню роль також зіграло стрімке зростання світових цін на 

масло, що спостерігалося протягом квітня-травня. І якщо минулого року на 

ринку було багато пропозицій та з більш низькими цінами, то зараз ситуація 

кардинально змінилася. Так, білоруське масло в 2009 році було на рівні 1800 

дол США за т. У 2010 році ціна збільшилася більш ніж у два рази, до 3700 

дол США за т. 

Також серед факторів формування ціни на вершкове масло негативно 

впливає виготовлення фальсифікату, яке складає майже дві третини від 

загального виробництва [88]. Колосальне зростання в категорії «спредів» 

зафіксовано наприкінці 2009 року [29]. На рік на "псевдомаслі" заробляють 
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близько 3 млрд. гривень, що посилює конкуренцію на ринку масла і жирів 

(до фальсифікації вдаються й відомі виробники) та негативно відбивається на 

конкурентних позиціях виробників справжнього продукту.  

Як показано в попередніх розділах роботи, висока залежність між 

процесом формування цінової політики на підприємстві та динамікою змін, 

що відбуваються у зовнішньому середовищі, є незаперечними, що дозволило 

обрати найбільш істотні фактори впливу на формування цінової політики 

підприємств торгівлі.  

Під час оцінки впливу зовнішнього середовища на формування цінової 

політики підприємства було використане економіко-статистичне й 

економіко-математичне моделювання (підрозділ 4.3).  

Виходячи з цього, як результати оцінки стану зовнішнього середовища 

підприємств в табл. 4.12 представлені: система макропоказників, які були 

включені до складу локальних інтегральних показників; розрахункові 

значення індексів їх зміни за два останніх роки, які були визначені на основі 

даних загальнодержавної, галузевої статистичної інформації (підрозділ 4.3); 

середні значення індексів за розглянутий період, які розраховані на основі 

середньогеометричної. 
 

Таблиця 4.12 – Розрахунок параметрів та підсумків інтегральної моделі 

для оцінки впливу зовнішнього середовища на формування цінової політики  

підприємств торгівлі 

Показники 2008/2007 2009/2008 

Середньоріч-

ний темп 

росту 

1 2 3 4 

К1 – локальний інтегральний показник, що враховує стан макросередовища 

Середній індекс цін на продовольчі товари 1,223 1,123 1,173 

Середній індекс зміни процентної ставки 

банків по кредитах 
1,266 1,275 1,271 

Середній індекс зростання доходів населення 1,078 0,901 0,990 

Середній індекс зміни національної валюти 1,042 1,505 1,274 

4 274,1/1*990,0*271,1/1*173,11К =0,9202 

К2 – локальний інтегральний показник, що враховує стан та перспективи розвитку галузі 

Індекс росту роздрібного товарообігу 

продовольчих товарів 
1,173 0,835 1,004 

Індекс зміни числа збиткових підприємств у 

торговельній галузі 
1,031 1,384 1,208 

Індекс середньої заробітної плати 

працівників торгівлі 
1,322 1,111 1,217 

Індекс чисельності працівників галузі 1,003 0,998 1,001 

4 001,1*217,1/1*208,1/1*004,12 К = 0,9094 

К3 – локальний інтегральний показник, що враховує стан конкуренції в цілому у галузі 
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Продовження таблиці 4.12 
1 2 3 4 

Індекс зміни кількості підприємств 

продовольчої торгівлі 
0,915 0,918 0,917 

Індекс зміни середнього розміру 

підприємства за торговельною площею 
1,111 1,001 1,056 

Індекс зміни долі універсамів, супермаркетів 

та гіпермаркетів у загальному числі 

універсальних продовольчих магазинів 

 

1,280 
1,105 1,193 

Індекс зміни розміру роздрібного товарообігу 

розраховуючи на одне підприємство  торгівлі 
1,497 0,928 1,213 

4 213,1*193,1/1*056,1*917,03К = 0,9961 

К4 – локальний інтегральний показник, що враховує стан найближчих конкурентів 

Середній індекс  динаміки товарообігу 1,102 0,835 0,969 

Середній індекс динаміки торговельної 

націнки 
0,986 0,820 0,903 

Середній індекс рентабельності продажів 0,862 0,830 0,846 

Середній індекс виробітку 1,021 1,016 1,019 

4 019,1*846,0*903,0/1*969,04 К = 0,9806 

4 9806,0*9961,0*9094,0*9202,0Кі = 0,9508 

 

Як показують значення отриманого локального та підсумкового 

інтегральних показників, вплив зовнішніх факторів на можливості 

формування цінової політики підприємств торгівлі посилився і є 

малосприятливим, проте цей вплив не можна вважати загрозливим. Така 

ситуація, насамперед, вимагає постійної уваги до даних факторів з боку 

керівництва підприємств торгівлі для своєчасного коригування своєї цінової 

політики. Дана тенденція обумовлюється істотними змінами в параметрах 

зовнішнього середовища, викликаними світовою фінансовою кризою. 

Як зазначалося в попередньому підрозділі (підрозділ 4.3), за 

визначальні цілі для підприємства роздрібної торгівлі продовольчими 

товарами обрано завоювання й збереження певної частки ринку та 

задоволення попиту на свою продукцію усіх верств населення. При цьому не 

слід забувати, що під час встановлення ціни на вершкове масло, торговельне 

підприємство насамперед орієнтується на ціни виробників, які, у свою чергу, 

визначаються цілою низкою факторів, що вже були розглянуті у підрозділі 

2.2 (чисельність поголів’я крупної рогатої худоби, виробничі потужності, 

можливість використання інгредієнтів-замінників, тощо), а також 

регіональними особливостями (рівень цін на молоко). 

Закупівельна ціна вершкового масла сама по собі є досить високою і 

має тенденцію до зростання, а сам продукт є споживним і корисним для 

населення, має високу біологічну цінність. Тому торговельні підприємства 
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при встановленні роздрібної ціни мають враховувати цінову політику 

конкурентів, що й визначає базову передумову визначення ціни за 

відповідним напрямком (етап 4). Також потрібно враховувати ціни й на 

замінники масла – спреди (ціна яких є нижчою); це значить, що підприємство 

роздрібної торгівлі має вишукувати можливості зниження рівня поточних 

витрат. 

Проведене дослідження (підрозділ 2.1) доводить, що між ступенем 

еластичності попиту (пропозиції) на продовольчі товари та прийняттям 

управлінських рішень з ціноутворення на них існує певна залежність. 

Виходячи зі змісту п’ятого і шостого етапів цю залежність можна 

представити наступною схемою (рис. 4.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.14 – Схема еластичності попиту за товарними групами 

продовольчих товарів 

 

Пояснимо цю схему за допомогою наступної табл. 4.13, де наведені 

основні фактори, які впливають на еластичність попиту на продовольчі 

товари [222]. 

З наведених факторів за еластичністю попиту на продукт провідне 

місце займає доступність товарів-замінників із інших джерел [222]. Для 

вершкового масла такими замінниками є, насамперед, спред і маргарин. Вони 

створюють можливість вибору для споживачів. Чим більше товарів-

замінників конкретного продукту презентовано на ринку, тим більше 

еластичним буде попит. Велика кількість товарів-замінників спричиняє за 

собою зростання опору споживачів високим цінам. 
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Таблиця 4.13 – Фактори, які впливають на еластичність попиту за 

ціною на продовольчі товари 

Фактори, що впливають на попит 
Попит 

еластичний 

Попит 

нееластичний 

Доступність прийнятних замінників 

продукту  
Х  

Ступінь визначення покупцем даного 

продукту як необхідного  
 Х 

Ступінь наявності в продукту 

унікальних параметрів  
 Х 

Відсоток бюджету, який прагне 

витратити на покупку покупець  
Х  

Наявність видимого зв'язку "ціна - 

якість"  
 Х 

 

Навіть якщо на ринку відсутні замінники, попит може бути досить 

еластичним, якщо придбання продукту не є важливою або необхідною 

покупкою [222]. Іншими словами: чим більше продукт розглядається як 

необхідність (соціальні товари – певні сорти хлібу, молоко, крупи), тим 

більше нееластичним буде попит на нього. Продукти, які вважаються 

несуттєвими (престижні товари), часто розглядаються як предмети розкошу, 

тобто попит на них більш еластичний. 

Коли продукти несуть у собі унікальні параметри, які відрізняють їх від 

аналогічного товару конкурентів, попит на них буде ще більш нееластичним 

(наприклад, продукти з унікальною фірмовою упаковкою – соки «Сандора», 

напій «Кока-кола»). Іншими словами, ціна стає менш важливим фактором, 

коли покупець усвідомив переваги й бажає платити за унікальність 

параметра продукту.  

Якщо ціна продукту відображає малий відсоток бюджету покупця, 

попит буде менш еластичний (соціальні товари). Покупці стають більш 

чутливими до ціни, коли покупка вимагає більшої частини їх бюджету 

(престижні товари).  

Попит більш нееластичний для продуктів, які виражають імідж високої 

якості через ціну (окремі категорії престижних товарів). Дане співвідношення 

може бути сигналом – ознакою ексклюзивності, престижу і т.д.  

У цілому не можна сказати, що соціальні товари є виключно 

нееластичними, а престижні – виключно еластичними.  

Таким чином, підприємство може реалізовувати вершкове масло як із 

середнім, так і нижче за середній рівнем торговельними надбавками залежно 

від ступеня конкуренції на даному ринку (регіональному, місцевому). Саме 

обрання за ціль цінової політики максимізацію товарообороту забезпечить 
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збільшення величини торговельних надбавок завдяки збільшенню обсягів 

продажу. 

Відповідно й ціноутворення на вершкове масло буде встановлюватись 

на основі визначення нижньої (затратна модель) межі рівня торговельної 

надбавки із коригуванням її рівня до рівня конкурентів (модель із 

урахуванням конкуренції на відповідному сегменті ринку). 

Під час визначення моделі ціноутворення для масових товарів важливо 

отримати відповідь на питання: хто саме призначає кінцеву ціну – виробник 

або роздріб.  

Як відомо, формування ціни починається у сфері виробництва, і одним 

з важливих чинників, який повинен враховуватися в цьому процесі, є витрати 

виробника, пов'язані з виробництвом, транспортуванням, зберіганням, збутом 

товарів, оскільки в умовах ринку підприємство може вижити і нормально 

функціонувати тільки в тому випадку, якщо покриватиме свої витрати за 

рахунок виручки, одержаної від продажу продукції. 

Так, у випадку якщо ціни встановлюються виробниками, то 

підприємство роздрібної торгівлі намагатиметься «уторговувати» виробника, 

збільшуючи тим самим рівень торговельної надбавки для себе.  

Взагалі під «уторговуванням» розуміється етап комерційних 

переговорів, коли покупець прагне декілька понизити спочатку названу 

продавцем ціну, використовуючи переконливі аргументи, тактичні і 

психологічні доводи, а іноді й тиск.  

Розмір завищення виробником ціни коливається у великому діапазоні і 

залежить від таких чинників [239], як: оцінка виробником величини витрат, 

пов'язаних із виробництвом даного товару, ступеню монополізації 

виробництва даного товару і цін конкурентів; фінансове положення фірми-

виробника, її авторитет і популярність на ринку; величина покриття 

комерційних ризиків; загальнополітична й економічна обстановка в країні 

виробництва тощо. Таким чином, визначення величини знижки на 

«уторговування» в кожному конкретному випадку вимагає ретельного 

аналізу великої кількості ціноутворюючих факторів. 

Знижка з ціни виробника на «уторговування» носить суб'єктивний 

характер і визначається виходячи з практики торгівлі даного виробника 

минулих років. Її величина залежить від кон'юнктури ринку товару, ступеню 

освоєності виробником виробництва, а отже, можливості помилки в 

калькуляції витрат виробництва. Розмір знижки реально залежить від тактики 

ведення переговорів і правильного підходу до розрахунків всіх поправок.  

Таким чином, через уторговування партій товарів, що закуповуються, 

підприємство торгівлі впливає на рівень ціни виробника, але рівень цього 

впливу є незначним, особливо що стосується невеликих за розмірами 

підприємств роздрібної торгівлі, що закуповують товари невеликими 
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партіями. 

Якщо ж ціни встановлюються в роздробі, то підприємство переважно 

орієнтуватиметься на ціни конкурентів. 

Аналіз розглянутих методів (рис. 4.13) дозволив обрати за більш 

доречний метод ціноутворення з орієнтацією на конкурентів, який може бути 

використаний при встановленні рівня торговельної надбавки на вершкове 

масло.  

Підприємство торгівлі в даному випадку обирає ціни конкурентів як 

відправну крапку для ціноутворення. Одержавши інформацію про ціни 

конкурентів, підприємство ухвалює рішення, чи встановити ціни вище, 

нижче або на тому ж рівні. Перевагою даного методу є відхід від цінової 

конкуренції. Крім того, цей метод достатньо простий. Проте до негативних 

сторін можна віднести: у різних підприємств можуть бути різні витрати, і ті 

ціни, які дозволяють одному продавцю процвітати, можуть привести іншу до 

банкрутства. Величина витрат залежить також і від розміру підприємства та 

інших індивідуальних чинників. 

Так, великі підприємства добиваються зниження витрат за рахунок 

централізованої закупівлі товарів великими партіями, маленькі – можуть 

мати перевагу за рахунок меншої кількості персоналу, менших приміщень, 

що вимагають менших витрат на заробітну платню, оренду і утримання. 

Проте інформація про витрати носить суто внутрішній характер, і 

торговельні підприємства роблять все, щоб вона не потрапила до рук 

конкурентів, що ускладнює застосування даного методу для підприємства, 

яке його обрало. 

Таким чином, орієнтуючись на ціну конкурентів, підприємство торгівлі 

не може врахувати нецінові (індивідуальні) відмінності. Більш 

проблематичним є використання цих методів, коли ціна не відображає 

цінності товарів для споживача.  

Виходячи з існуючих тенденцій більших темпів росту роздрібної ціни в 

порівнянні із закупівельною можна сказати, що торговельну надбавку на 

вершкове масло в ході поточної операційної діяльності підприємства торгівлі 

доцільно змінювати не в бік збільшення, а в бік зменшення для урівняння 

темпів росту цін. На користь такого рішення говорить досить висока ціна 

виробництва даного продукту та існування більш дешевих замінників.  

Також, заплановане зниження може бути пов'язане із просуванням 

вершкового масла під певною торговою маркою чи утриманням 

підприємством своєї частки ринку. Такі заходи можуть проводитися як 

підприємством роздрібної торгівлі, так і за сприяння виробника, 

зацікавленого у збуті свого товару чи розширенні частки ринку, який 

погоджується на «уторговування» на користь підприємства торгівлі.  
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Під час встановлення ціни рітейл також має пам’ятати, що масло 

тваринне належить до переліку продуктів харчування, для яких при реалізації 

в роздрібній мережі Кабінетом Міністрів України встановлюється гранична 

межа (верхній рівень) торговельних надбавок [239]. Однак тривалий час 

місцеві органи виконавчої влади не використовували надані Урядом 

повноваження щодо регулювання цін на окремі види продовольства. 

У відповідь на зростання цін на продукти харчування, що має місце 

останнім часом, Кабінетом Міністрів України були розроблені заходи «щодо 

гальмування темпів інфляції і недопущення погіршення життя суспільства». 

Зокрема, Міністерство економіки оприлюднило проект постанови, що змінює 

механізм обмеження торгових надбавок. Зараз місцева влада визначає 

граничну торгову надбавку до оптової ціни соціально важливих товарів у 

розмірі не більше 15%. Також новою постановою запропоновано ввести для 

оптових і роздрібних продавців круп, яловичини, свинини, м'яса птиці, 

варених ковбас, сиру, молока, сметани, вершкового масла та курячих яєць 

граничну надбавку в розмірі 10% [207]. Проте, на думку експертів і учасників 

ринку, ефективність запропонованих заходів знаходиться під сумнівом, 

оскільки розширення урядом списку соціальних товарів знизить 

прибутковість як виробників цих продуктів, так і рітейлу, але не позначиться 

на інфляції, тому що ріст цін формують постачальники.  

З урахуванням значення вершкового масла для споживачів, чинників, 

що впливають на формування ціни на різних рівнях, проведено апробацію 

формування цінової політики підприємства роздрібної торгівлі на вершкове 

масло. Як результат проведеного дослідження необхідно зазначити, що під 

час визначення розміру торговельної надбавки на продукти харчування 

необхідно враховувати весь спектр факторів ціноутворення, враховуючи 

специфіку конкретного продукту та його виробництва. Обрані модель і метод 

ціноутворення з більшою вірогідністю дозволять підприємству роздрібної 

торгівлі досягти визначеної цілі цінової політики в розрізі даної товарної 

групи – максимізації товарообороту. 

 

 

 

 

 



 

 293 

ВИСНОВКИ 
 

У роботі наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання, що виявляється в обґрунтуванні теоретико-

методологічних положень та розробці практичного інструментарію 

формування ефективної цінової політики підприємств роздрібної торгівлі на 

продовольчі товари. Основні наукові та практичні результати проведеного 

дослідження полягають у наступному. 

1. Під час ретроспективного аналізу економічної думки стосовно змісту 

ціни та дослідження поглядів вчених на синтез сучасної цінової моделі 

виділено три концептуальні підходи до розгляду її сутності на основі: 

трудової доктрини; рівноправного представлення трудових і кориснісних 

засад вартості; переважно маржинальних принципів. Ураховуючи, що ціна є 

складною та багатогранною категорією і охоплює всі рівні економічних 

відносин, виділено підходи щодо трактування змісту і природи ціни як 

конкретної категорії відповідно до рівня і суб’єкту економічних відносин та 

ролі в процесі управління, а саме ціна розглядається як: складова ринкової 

економіки; елемент ринку; параметр діяльності підприємства та інструмент 

управління. Відповідно до цього систематизовано функції ціни залежно від 

економічного середовища, в якому вона використовується. 

2. Вивчення сфери функціонування роздрібних цін, які відіграють 

визначальну роль у всій системі цін, дозволило виділити та систематизувати 

особливості, що пов’язані з ціноутворенням, тобто процесом їх формування, 

а також особливості, які притаманні саме цінам та їх динаміці. 

Систематизовані також особливості роздрібної ціни як елемента управління 

відносно інших елементів та маркетингових інструментів. З метою 

підвищення ефективності аналізу цінової ситуації на споживчому ринку та 

цінових рішень досліджено та систематизовано класифікацію роздрібних цін. 

При цьому уточнено назву деяких класифікаційних ознак і порядок 

віднесення до них певних видів цін. Виділені такі класифікаційні ознаки, як: 

ступінь державного регулювання; термін дії; співвідношення попиту і 

пропозиції; суб’єкти ринку; вплив цін на покупця; об’єкт дослідження; 

часовий фактор. Враховуючи високий ступінь невизначеності ринкового 

середовища, наведена система роздрібних цін доповнена такою 

класифікаційною ознакою, як рівень ризику. 

3. На основі дослідження наукової думки стосовно сутності цінової 

політики взагалі та підприємств роздрібної торгівлі, зокрема, виділено три 

підходи до її визначення як: сукупність принципів; процес встановлення 

ціни; комплексна категорія. Врахування специфіки торговельної діяльності, 

особливостей цін і ціноутворення в роздрібній торгівлі дозволило 

узагальнити існуючі особливості цінової політики роздрібних торговельних 
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підприємств та доповнити їх такими, як: відмінність політики торговельних 

надбавок від політики цін меншою прозорістю; можливість незбігу характеру 

і цільового спрямування цінової політики по підприємству і асортиментним 

групам та використання специфічних прийомів формування цін. 

З огляду на критичний аналіз підходів до визначення сутності цінової 

політики та її особливостей в підприємствах роздрібної торгівлі 

запропоновано визначення цінової політики торговельного підприємства як 

сукупності принципів, правил, підходів і методів: розробки концепції 

ціноутворення; визначення та обґрунтування торговельних надбавок, базових 

та кінцевих цін; формування інтегрованої системи цін; управління 

ціноутворенням, що відповідають місії підприємства та мають певну цільову 

спрямованість. 

4. Враховуючи комплексність цінової політики торговельного 

підприємства, в роботі узагальнено її основні принципи з характеристикою за 

змістом та цільовою спрямованістю, а також доповнено такими як: 

досягнення оптимальної комбінації «кінцева ціна – торговельна надбавка»; 

забезпечення взаємозв’язку характеру і цільової спрямованості цінової 

політики підприємства з ціновою політикою по товарним групам. 

5. Орієнтуючись на цільові пріоритети принципів, розглянуто та 

наведено загальні та конкретні цілі цінової політики торговельного 

підприємства, які є основою формування підходів до ціноутворення. 

Аргументовано, що в сучасних умовах при формуванні цінової політики 

підприємства роздрібної торгівлі повинні виходити з комплексного підходу, 

враховуючи всі три види ціноутворення: ціннісне, затратне, з орієнтацією на 

конкурентів. При цьому залежно від особливостей зовнішнього середовища, 

товару, обсягів реалізації, фінансової стійкості та цілей цінової політики 

суб’єкти господарювання можуть віддавати перевагу ціннісному або 

витратному ціноутворенню, але в обох випадках успіх цінової політики буде 

залежати від врахування цін конкурентів, тобто цей підхід носить 

підпорядкований характер. Тому запропонована певна модифікація 

трикутника цінової політики. 

6. Дослідження практики використання методів розрахунку цін, на яких 

базується методологія ціноутворення, дозволило виявити, що найбільшого 

поширення в підприємствах роздрібної торгівлі України набули методи: 

повних витрат, цільового прибутку, на основі відчутної цінності та на основі 

поточних цін. Аргументовано, що вибір конкретних методів ціноутворення 

найбільшою мірою визначається: цілями цінової політики, орієнтирами 

підходів до формування цін, типом ринку; показано взаємозв’язок між 

названими характеристиками та методами ціноутворення. 

7. Ґрунтуючись на визначених теоретичних та методологічних засадах 

цінової політики, систематизовано її види за певними ознаками: залежно від 
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орієнтації підходів до ціноутворення; залежно від характеру участі в 

ціноутворенні; залежно від визначення рівня ціни та її використання при 

реалізації; по відношенню до покупця; по відношенню до конкурентів; по 

відношенню до держави. Наведено систему факторів, що визначають вибір 

цінової політики, з виділенням у їх складі зовнішніх (макро- та мікрорівня) та 

внутрішніх, а також прямого та непрямого впливу. З огляду на особливості 

цін і цінової політики доповнено надану класифікацію: чинників мікрорівня 

таким як державне регулювання на місцевому рівні тому, що граничний 

розмір торговельної надбавки за певними товарами регламентується саме 

місцевими органами влади; внутрішніх чинників наступними: формат 

підприємства та місце товару в ієрархії споживчих товарів і в формуванні 

товарообороту. 

8. Спираючись на те, що механізм ціноутворення пов’язаний із різними 

типами ринків, доведено необхідність з’ясування сутності та особливостей 

продовольчого ринку як середовища формування цін на продукти 

харчування. У ході дослідження генезису теорії ринку встановлено існування 

різноманітних підходів до тлумачення його змісту та структуризації. 

Аргументовано, що особливе місце в складній високоорганізованій системі 

споживчого ринку займає продовольчий ринок, який в значній мірі 

відрізняється від інших, та який необхідно розглядати в контексті 

гарантування задоволення попиту в продовольчих товарах на рівні, що 

забезпечує нормальний рівень життєдіяльності населення.  

9. Виходячи із загальноекономічної ролі та значення продуктів 

харчування, які є об’єктом купівлі-продажу, визначено особливості 

функціонування продовольчого ринку, пов’язані з: визначальною роллю 

ринку продовольства у забезпеченні економічної безпеки країни; невисокою 

еластичністю попиту на продовольство та досить високою на продовольчі 

товари в межах конкретної товарної групи; залежністю величини та 

структури товарної пропозиції продовольчих товарів від кон’юнктури 

вітчизняного ринку сільськогосподарської продукції; низькою еластичністю 

пропозиції аграрної продукції; досить високими розмірами попиту та 

пропозиції продовольчих товарів; обмеженою здатністю ринку 

стабілізуватись за рахунок дії автоматичних сил попиту та пропозиції, 

оскільки за двох низькоеластичних компонентів ринку (попиту і пропозиції) 

лише ціни є високоеластичними; високим рівнем державного регулювання 

ринку продовольчих товарів; наявністю як цінової, так і нецінової 

конкуренції; залежністю кон’юнктури ринку від реальних доходів населення, 

економічного потенціалу агропромислового комплексу, розвитку переробних 

галузей тощо; наявністю значної кількості посередницьких ланок, які 

забезпечують зв’язок попиту і пропозиції. 

10. Дослідження сучасного стану та тенденцій розвитку ринку 
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продовольчих товарів дозволило виявити тенденції, що характеризуються 

погіршенням продовольчого забезпечення; дефіцитом внутрішньої 

пропозиції основних груп продовольчих товарів (риба та рибопродукти, 

плоди, ягоди та виноград, м’ясо та м’ясопродукти, цукор); зменшенням 

обсягів споживання населенням окремих продуктів харчування; відставанням 

фактичного споживання продуктів харчування від раціональних норм; 

підвищенням цін на основні продукти харчування. Встановлено, що 

продовольчий ринок охопила низка макроекономічних проблем, серед яких 

найважливішими є: відсутність належної фінансово-кредитної і податкової 

політики; відсутність системи контролю за цінами і забезпечення 

співвідношення попиту та пропозиції на ринку, а також гарантованої 

прибутковості виробництва і захисту прав споживачів; недосконале 

регулювання структури продовольчого ринку і ринкових відносин урядом; 

недостатність створення державного фонду і запасів сировини та продуктів її 

переробки. 

11. Аналіз стану сільськогосподарського виробництва, яке формує 

товарну пропозицію на ринку продовольства, виявив наявність негативних 

тенденцій, пов’язаних із зниженням загального обсягу продукції сільського 

господарства; випереджаючими темпами зростання витрат 

сільгоспвиробників порівняно з темпами зміни цін реалізації майже за всіма 

видами продукції; збитковістю значної кількості сільськогосподарських 

підприємств; несприятливим станом підприємницького середовища для 

розвитку і зростання ефективності функціонування вітчизняних 

товаровиробників.  

Дослідження сучасного стану та тенденцій розвитку харчової галузі, 

яка здійснює переробку продукції сільського господарства, дозволило 

встановити тенденції, що характеризуються: скороченням обсягів 

виробництва майже всіх найважливіших видів харчових продуктів, що 

зумовлено зменшенням обсягів постачання сировини на переробку; низьким 

рівнем оснащеності більшості підприємств; неефективним механізмом 

інтеграції між аграрними виробниками, переробними підприємства та 

торговельними організаціями; недосконалістю сучасної законодавчої та 

нормативно-правової бази, яка регулює питання параметрів якості та 

безпечності продуктів харчування. 

12. Враховуючи, що формування відпускної ціни для споживача 

здійснюється на різних етапах виробництва продовольчих товарів, 

досліджено вплив пропозиції на ціноутворення на продовольчому ринку. 

Виявлено, що особливістю формування цін на продукцію сільського 

господарства (та в кінцевому рахунку на роздрібну ціну продуктів 

харчування) є залежність кон’юнктури ринку від низки чинників: цін на 

продукцію промисловості, що споживається в сільському господарстві; 
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каналів збуту сільськогосподарської продукції; сезонності виробництва 

аграрної продукції; погодно-кліматичних умов, які є передумовою 

врожайності.  

Доведено, що особливості ціноутворення на продукцію харчової 

промисловості зумовлені соціальним характером продукції галузі, 

масштабом державного контролю та регулювання, залежністю цін на 

продукцію від пропозиції та цін на сировину і матеріали, інтенсивністю 

конкуренції на міжнародному та національному ринках. 

На основі проведеного дослідження, встановлено, що динаміка 

споживчих цін на продовольчому ринку сформувалася під сукупним впливом 

факторів, які сприяли підвищенню цін з боку пропозиції, а саме: зовнішніх 

чинників (зростання світових цін на продовольство, нафту та нафтопродукти 

тощо) та внутрішніх (відсутність продовольчої політики уряду; зменшення 

виробництва сільськогосподарської продукції та, відповідно, зростання цін 

виробників; підвищення цін на паливо та енергоносії). Дія цих чинників була 

підсилена підвищенням соціальних гарантій, яке, з одного боку, мало вплив 

на інфляцію попиту, з іншого – підсилювало інфляцію пропозиції, оскільки 

підвищення мінімальної заробітної плати зумовило зростання собівартості 

виробництва і, як наслідок, і споживчих цін. 

13. Спираючись на значення попиту як головної рушійної сили та 

інструменту ринкового регулювання цін, аргументовано необхідність 

виокремлення факторів, що за сучасних умов визначають попит на ринку 

продовольчих товарів. На основі дослідження основних груп факторів 

(демографічних, соціально-економічних, інвестиційних, політичних, 

факторів науково-технічного прогресу), встановлено, що на сучасному етапі 

найбільш суттєвими факторами впливу на попит на продукти харчування та 

його розмір є: скорочення реальних наявних доходів населення, їх 

диференціація, підвищення цін на продовольчі товари, інфляційні очікування 

споживачів, підвищення цін на інші товари та послуги. 

Враховуючи специфічні особливості ринку продовольства, виявлено  

особливості формування попиту на продукти харчування, пов’язані з: 

динамічністю потреб споживачів із урахуванням науково-технічного 

прогресу; сезонністю окремих потреб; наявністю різноманітних способів 

задоволення потреб; територіальним та національними особливостями 

споживання продовольчих товарів; залежністю обсягу попиту від розмірів 

грошових доходів; від розмірів домогосподарств; економічної активності 

споживачів. 

14. У процесі з’ясування механізму впливу попиту на процес 

ціноутворення на продукти харчування відзначено, що при формуванні ціни 

важливий не стільки попит, як його зміна у зв’язку зі зміною ціни, оскільки 

зміна попиту є реакцією ринку на нову ціну. Встановлено, що на цінову 
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еластичність попиту на продукти харчування впливають: частка витрат на 

товар у бюджеті споживача; ступінь необхідності (обов’язковості придбання) 

товару; час пристосування споживачів до нової ціни; новизна товару для 

споживачів; розмаїтість напрямків використання товару. 

З метою визначення характеру попиту на продовольчі товари залежно 

від зміни цін на них в процесі дослідження використано метод анкетування  

споживачів продовольчих товарів Харківської області, за результатами якого 

виокремлено групи товарів нееластичного попиту (хліб, молоко, сіль, яйця), 

одиничної еластичності (м’ясо, ковбасні вироби, молочні продукти, сир, риба 

та ін.), еластичного попиту (м’ясні консерви, імпортні плоди, фрукти, 

морепродукти, овочеві та фруктово-ягідні консерви). 

В процесі дослідження аргументовано, що розширення та поглиблення 

товарного асортименту на ринку продовольчих товарів, коливання 

платоспроможності населення, зростання рівня його інформованості щодо 

існування взаємозамінюючих або взаємодоповнюючих товарів підвищує 

актуальність питань, пов’язаних з аналізом перехресної еластичності попиту 

на продукти харчування. Спираючись на результати анкетування споживачів 

продовольчих товарів щодо перехресної еластичності попиту, обґрунтовано, 

що наявність того чи іншого характеру попиту ґрунтується на двох 

критеріях: наявності замін та важливості споживання. 

На основі проведених досліджень сформовано перелік груп 

продовольчих товарів залежно від еластичності попиту за доходами. 

Встановлено, що підвищеною еластичністю попиту характеризуються 

м'ясопродукти, масло, сир, фрукти і ягоди; найнижчий рівень еластичності 

попиту характерний для хлібопродуктів, олії, цукру; середніми за величиною 

є коефіцієнти еластичності попиту на овочі та картоплю. 

15. Дослідження особливостей ціноутворення в роздрібній торгівлі 

встановило, що основна частина роздрібної ціни товару формується 

виробником або постачальником, предметом цінової політики торговельного 

підприємства є торговельна надбавка, при обґрунтуванні розміру якої 

виходять з вільної відпускної ціни виробника або посередника, кон’юнктури 

ринку товару, витрат і потреб підприємства. Від величини торговельної 

надбавки залежить розмір і рівень валового доходу підприємства, за рахунок 

якого покриваються витрати обігу і формується прибуток, тому існують 

об’єктивні причини визначення мінімального рівня надбавки. 

16. Нижньою межею торговельної надбавки є ціни оптової пропозиції 

товару на ринку, які визначаються виробниками і посередниками; вона у 

певній мірі рухома, оскільки ціна оптових продавців в процесі комерційних 

угод підлягає «уторговуванню». Верхньою межею торговельної надбавки є 

ціни попиту кінцевих покупців товару; вона може варіювати за рахунок рівня 

торговельного обслуговування. Враховуючи це встановлено, що «поле» 
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формування цінової політики підприємств роздрібної торгівлі, хоча й має  

ринкові обмежувачі, в кількісному відношенні є у певній мірі рухомим. 

17. Встановлено, що зниження рівня витрат обігу за рахунок зросту 

товарообороту, реалізації внутрішніх резервів економії, та зниження суми і 

рівня податкових платежів, що включаються до ціни товару, за рахунок 

удосконалення асортиментної політики, відмови від імпорту й реалізації 

товарів вітчизняного виробництва, дозволяє підприємствам роздрібної 

торгівлі формувати в межах діапазону торговельної надбавки вищій розмір 

прибутку, тобто здійснювати ефективну цінову політику. 

18. З огляду на те, що підприємства роздрібної продовольчої торгівлі 

реалізують велику кількість товарів, широта і глибина товарного 

асортименту обумовлює використання політоварної цінової політики, за якої 

рівень торговельної надбавки диференціюється за асортиментними групами і 

комплексами товарів. Диференціюючи рівні торговельної надбавки, що є  

змістом цінової політики торговельного підприємства, власник намагається 

віднайти оптимальне співвідношення між споживчими вимогами і 

фактичним рівнем обслуговування. Ступінь гнучкості цінової політики 

торговельного підприємства обмежена, має стандартний характер щодо груп 

покупців, часу реалізації, цінової ситуації. Встановлювати фіксований рівень 

торговельної надбавки на тривалий термін є недоцільним, оскільки зміна 

кон’юнктури ринку призводить до коливання цін, що враховується при 

встановленні торговельної надбавки, рівень якої залежить від виду і 

особливостей товару, місця реалізації. В межах підприємства на різні товари 

встановлюють різні рівні торговельної надбавки, її обґрунтування зводиться 

до встановлення диференційованих надбавок і їх ув’язки з обсягом реалізації 

з метою отримання максимального валового доходу від реалізації товарів. 

19. Враховуючи, що підприємствам роздрібної торгівлі продовольчими 

товарами важко визначити цінову еластичність у зв’язку з широтою 

товарного асортименту і складністю точного передбачення попиту на окремі 

товари в конкретні періоди, вони використовують метод ціноутворення з 

середньою націнкою, орієнтуючись на конкурентів, традиції, дані за галуззю. 

Чутливість до ціни змінюється за сегментами ринку і залежить від орієнтації 

покупців. На ринку продовольчих товарів виділяють сегменти покупців, не 

всі з яких розглядають ціну товару як вирішальний чинник при здійсненні 

купівель. Виділивши потенційні сегменти покупців, роздрібне торговельне 

підприємство може визначити, які з них сформують його цільовий ринок. 

20. Встановлено, що процес ціноутворення в роздрібній торгівлі 

продовольчими товарами визначається форматом підприємства, у межах 

яких розмір ціни, торговельної надбавки і цінова політика залежать від 

концепції підприємства, місця розташування, орієнтації на споживачів, 

асортиментної пропозиції тощо. Дослідження рівня варіювання роздрібних 
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цін на продукти харчування за групами товарів в різних форматах 

підприємств дозволили встановити вплив обсягу товарообороту і форми 

обслуговування на рівень цін. Оскільки супермаркети належать до 

мережевих підприємств торгівлі, відрізняються значними обсягами 

товарообороту, використовують самообслуговування, це забезпечує їм 

можливості зниження рівня витрат обігу й проведення певної цінової 

політики. Порівняння цін на продовольчі товари в підприємствах роздрібної 

торгівлі міста і сільської місцевості виявило, що ціни в магазинах сільської 

місцевості вищі за ціни на аналогічні товари, що реалізуються в місті. 

21. З’ясовані особливості ціноутворення в роздрібній торгівлі 

продовольчими товарами, а також дослідження чинників, що впливають на 

розмір торговельної надбавки встановило, що в умовах ринку основна увага 

підприємств роздрібної торгівлі повинна бути звернена на виявлення і оцінку 

найважливішого чинника ціноутворення – споживачів. Основними умовами 

ринкового ціноутворення в підприємствах роздрібної торгівлі є: формування 

державою правової основи функціонування, економічна самостійність 

суб’єктів господарювання, встановлення взаємозв’язків між суб’єктами 

ринку на комерційній основі, використання юридичних норм для 

економічного регулювання, свобода у визначенні цін; наявність конкуренції. 

22. Дослідження підходів до ціноутворення дозволило стверджувати, 

що ціноутворення в роздрібній торгівлі продовольчими товарам є складним 

процесом, схильним до дії багатьох чинників. Вибір загальної орієнтації в 

ціноутворенні, підходів до визначення цін здійснюється в цілях збільшення 

обсягів реалізації, підвищення ефективність діяльності, максимізації 

прибутку і зміцнення ринкових позицій підприємства. Встановлення ціни є 

важливим рішенням, що прямо впливає на торговельну діяльність, оскільки 

рівень і співвідношення цін на товари впливають на обсяги їх закупівель 

споживачами. Ціни знаходяться в тісній залежності з усіма складовими 

діяльності торговельного підприємства, від них залежать комерційні 

результати, а цінова політика надає довготривалої дії на стан фірми на ринку. 

23. При формуванні цінової політики підприємства роздрібної торгівлі 

повинні враховувати, що ціни на продовольчі товари мають загальні і 

специфічні особливості, пов’язані з функціональним призначенням товарів, 

їх місцем в ієрархії товарів, якісними характеристиками, джерелами 

постачання, форматом підприємств торгівлі, системою розподілу, ступенем 

державного регулювання та ін. Типовою ситуацією є те, що при русі товарів 

від виробника до споживача, можуть одночасно використовуватись різні 

системи розподілу, у зв’язку з чим суб’єктами формування цін одночасно 

можуть бути виробник, оптовик і роздрібний продавець. Відповідно, розмір 

ціни і торговельної надбавки у кожному випадку будуть відрізнятися.  

24. Дослідження методів стимулювання збуту в межах цінової політики 
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підприємств роздрібної торгівлі встановило, що до цінових методів 

стимулювання збуту відносять використання системи знижок з базової ціни 

чи надбавок до неї з метою створення умов для успішної реалізації. За 

сутністю вони є поправкою до базової ціни, які можуть використовуватися 

для вирішення тактичних завдань цінової політики. Серед цих завдань 

найбільш важливими є: реагування на зміну рівня цін конкурентами, реакція 

на поведінку споживачів, матеріальне стимулювання споживачів з метою 

придбання товарів, скорочення запасу товарів, ліквідація їх залишків, 

звільнення від дефектних товарів тощо. Нами узагальнено цінові методи 

стимулювання збуту, які застосовні для підприємств роздрібної торгівлі 

продовольчими товарами і визначені можливі варіанти їх використання. 

25. Дослідження впливу конкуренції на ціноутворення виявило, що 

нижня цінова межа на товари може регулюватися самими підприємствами 

роздрібної торгівлі, а верхню цінову межу товару також регулює держава, 

встановлюючи граничний рівень націнки на соціально значимі товари. Вибір 

цінової стратегії залежить від характеру конкурентної структури ринку і 

ступеня диверсифікованості товарів. Встановлено, що роздрібна торгівля 

продовольчими товарами має конкурентну структуру, але в залежності від 

формату підприємств, конкуренція може бути як монопольною, так і чистою. 

Підприємства великих форматів займають позиції на ринку монопольної 

конкуренції, а підприємства дрібних форматів – на ринку чистої конкуренції. 

26. Дослідження існуючих теоретичних підходів щодо визначення 

поняття «ефективності» дозволило зробити наступні узагальнення: 

ефективність є складною комплексною економічною категорією і в сучасній 

науковій думці відсутній єдиний загальноприйнятий підхід до визначення її 

сутності; існує тісний зв’язок між різними підходами до трактування сутності 

ефективності; ефективність є відносним поняттям і для її визначення з 

позиції будь-якого підходу обов’язковим є використання певного порівняння.  

У результаті проведеного дослідження поглядів різних науковців щодо 

ознак ефективної цінової політики на рівні підприємства доведено, що не 

дивлячись на деякі розходження, всі вони погоджуються в головному: цінову 

політику можна вважати ефективною лише у тому випадку, коли виконується 

наступна умова – реалізація цінової політики досягає поставленої мети.  

27. На основі критичного аналізу вітчизняних та зарубіжних розробок з 

теорії ефективності аргументовано, що цінову політику необхідно розглядати 

з позиції різних підходів, а саме: цільового підходу; оптимальності Парето; 

альтернативної вартості; ресурсно-витратного підходу. 

З огляду на визначені підходи, ефективна цінова політика підприємства 

роздрібної торгівлі має забезпечувати: досягнення в повній мірі всієї 

сукупності її цілей у визначеній послідовності; мінімізацію витрат на 

залучення необхідної кількості, якості та структури ресурсів найкращим з 
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можливих альтернативних варіантів задля досягнення встановленої мети; 

необхідне співвідношення основних показників діяльності підприємств 

роздрібної торгівлі – обсягу товарообороту та прибутку від реалізації. 

28. Ґрунтуючись на тому, що ефективність цінової політики 

підприємств багато в чому залежить від вірно обраних цілей, обґрунтовано 

п’ять можливих варіантів спрямованості цінової політики підприємств 

роздрібної торгівлі на споживчому ринку: на максимізацію прибутку від 

реалізації та підвищення його рівню при зростанні задоволеності потреб та 

вимог споживачів; на зростання задоволеності потреб та вимог споживачів 

при максимізації обсягу прибутку від реалізації; на максимізацію обсягу 

прибутку від реалізації при обмеженні задоволення потреб та вимог 

споживачів; на зростання задоволеності потреб та вимог споживачів, що 

можливо досягти лише у разі зниження обсягів прибутку від реалізації; на 

зниження ціни реалізації та, відповідно, прибутку від реалізації, але, не 

дивлячись на такі заходи, втрачати споживачів. 

Для забезпечення ефективності загальної цінової політики і 

враховуючи зміни зовнішнього середовища підприємства рітейлу для 

окремих асортиментних груп можуть застосовувати різні варіанти з 

запропонованої сукупності одночасно. 

29. Враховуючи галузеву специфіку та ґрунтуючись на результатах 

проведених досліджень запропоновано оцінку ефективності цінової політики 

підприємств роздрібної торгівлі проводити на основі багатокритеріальної 

комплексної системи оцінки в межах кожного із запропонованих варіантів. 

Багатокритеріальність запропонованої системи обумовлюється необхідністю 

вибору сукупності критеріїв, кожен з яких має відповідати конкретній  цілі; а 

комплексність такої системи визначається застосуванням принципів різних 

підходів до визначення ефективності цінової політики підприємства.  

Система оцінки передбачає застосування відповідних динамічних 

показників: обсягів реалізації та прибутку від реалізації на фоні забезпечення 

конкурентоспроможної ціни на певному сегменті споживчого ринку. 

30. З метою обґрунтування раціональних рішень відносно формування 

ефективної цінової політики підприємств торгівлі, що функціонують на 

ринку продовольчих товарів у даному дослідженні запропоновано 

технологію виконання аналітичної роботи з оцінки ефективності цінової 

політики підприємства торгівлі, яка містить напрямки та порядок 

комплексного аналізу та надає можливість робити адекватні висновки щодо 

типів та тенденцій у проведенні цінових політик як за окремими 

підприємствами, так і за конкурентними групами підприємств роздрібної 

торгівлі продовольчими товарами.  

31. Практична апробація розробленої авторами методики ідентифікації 

типів та оцінки ефективності цінових політик на відібраних за допомогою 
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методу угруповань підприємствах роздрібної торгівлі, які функціонують на 

ринку продовольчих товарів показала, що у своїй діяльності вони 

застосовують широкий спектр цінових політик: від найбільш ефективних, 

спрямованих на максимізацію рівню прибутку від реалізації при максимізації 

задоволення споживачів до найменш результативних – зниження прибутку 

від реалізації та зниження рівню задоволення споживачів. Цінова поведінка 

досліджуваних підприємств характеризується значною мінливістю та 

динамічністю, що знаходить відображення у частій зміні типів цінових 

політик за короткі строки. Це, з одного боку, зумовлене об’єктивними 

факторами, пов’язаними з нестабільністю споживчого ринку на якому вони 

функціонують, з іншого – відсутністю ефективних науково обґрунтованих 

важелів керування операційно-фінансовою діяльністю в цілому та ціновою 

політикою, зокрема.   

32. Проведені дослідження з ідентифікації типів та оцінки ефективності 

цінових політик підприємств роздрібної торгівлі продовольчими товарами м. 

Харкова дали можливість виявити, що однією з найбільш гострих проблем їх 

функціонування є відсутність системного підходу до формування ефективної 

цінової політики – це негативно впливає на ресурсний потенціал та негативно 

відбивається на фінансово-економічних результатах діяльності. 

33. Реалізація вимог забезпечення об’єктивності, оперативності та 

ефективності цінових політик підприємств роздрібної торгівлі, що 

функціонують на ринку продовольчих товарів обумовлює необхідність 

розробки комплексної системи прийняття цінових рішень та підвищення 

рівня наукового обґрунтування управління процесами ціноутворення з 

урахуванням специфіки сучасного функціонування торгівлі. 

34. Дослідивши існуючі методичні підходи до формування цінової 

політики підприємств і враховуючи сучасні умови господарювання галузі, 

під процесом ціноутворення пропонується мати на увазі формування й 

реалізацію цілей і завдань підприємства роздрібної торгівлі в сфері 

ціноутворення за кожним окремим сегментом ринку та кожним товаром на 

певний період часу, яка розробляється на основі дослідження базових 

передумов формування цін, та представляє собою раціональну логічну 

побудову, керуючись якою підприємство розраховує вирішити свої завдання. 

Визначаючи місце цінової політики в системі стратегічного управління 

підприємства виявлено, що за своїм призначенням вона має забезпечувати 

оптимальні шляхи вирішення завдань формування стратегічної позиції 

підприємства на ринку та отримання прибутку як джерела його економічного 

розвитку у довгостроковій перспективі. 

35. Спираючись на специфіку та значення товару, що пропонується 

споживачеві, визначено зміст та етапи розробки ефективної цінової політики 

підприємств роздрібної торгівлі продовольчими товарами: дослідження 
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ринку; оцінка впливу факторів зовнішнього середовища; вибір визначальних 

цілей формування цінової політики; аналіз базових передумов визначення 

ціни; диференціація цілей цінової політики в розрізі товарних груп; вибір 

моделі ціноутворення; вибір методу ціноутворення; прийняття рішення про 

рівень ціни в розрізі товарних груп; формування механізму коригування 

рівня торговельної надбавки; оцінка ефективності цінової політики 

підприємства.  

Запропонована технологія розробки передбачає обґрунтування цілей 

цінової політики з урахуванням впливу чинників зовнішнього середовища, а 

також процес формування цінової політики проводити з точки зору 

оцінювання його ефективності за комплексною багатокритеріальною 

системою. 

Методичний підхід дозволяє підвищити рівень стратегічного 

управління підприємства та забезпечити реалізацію його цілей. 

36. Враховуючи високу залежність між процесом формування цінової 

політики на підприємстві та динамікою змін, що відбуваються у зовнішньому 

середовище в роботі для кількісної оцінки впливу факторів зовнішнього 

оточення на цінову політику підприємств роздрібної торгівлі розроблено 

економіко-математичну модель. Основу інтегральної моделі складає 

запропонована система показників за наступними напрямами: показники 

макрооточення; показники стану та розвитку галузі; показники рівня 

конкуренції в галузі; показники, що характеризують стан найближчих 

конкурентів (стратегічної групи). 

Знання про значущість, пріоритетність того або іншого фактору 

зовнішнього середовища, можливість його використання підвищують 

ефективність процесу управління та обґрунтованість управлінських рішень. 

Впливаючи на ті з них, які найбільш тісно пов'язані з параметрами, що 

управляються, можна формувати ефективну цінову політику, яка задовольняє 

цілям підприємства. 

37. Результати апробації для товарної групи масових або 

«традиційних» продовольчих товарів на прикладі формування цінової 

політики по маслу вершковому засвідчили, що під час визначення розміру 

торговельної надбавки на продукти харчування необхідно враховувати весь 

спектр факторів ціноутворення, враховуючи специфіку конкретного 

продукту та його виробництва. Обрані модель і метод ціноутворення з 

більшою вірогідністю дозволять підприємству роздрібної торгівлі досягти 

визначеної цілі цінової політики в розрізі даної товарної групи – максимізації 

товарообороту. 



 

 305 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Абалкин, Л. И. Конечные народнохозяйственные результаты [Текст] 

/ Л. И. Абалкин. – 2-е изд., доп. и перераб.– М., 1982. – 183 с. 

2. Абрютина, М. С. Ценообразование в рыночной экономике [Текст] : 

учебник / М. С. Абрютина. – М. : Дело и Сервис, 2002. – 256 с. 

3. Академия рынка: маркетинг [Текст] / А. Дайан, Ф. Букерель, Р. 

Ланкар и др. – М. : Экономика, 1993. – 572 с. 

4. Александров, В. И. Микроэкономика [Текст] : учебник / 

В. И. Александров, Е. К. Васильева, Н. И. Ведерникова и др. – СПб. : ГУЭФ, 

2010. – 468 с. 

5. Амблер, Т. Маркетинг и финансовий анализ: Новые метрики 

багатства корпорации [Текст] / Т. Амблер ; пер. с англ. – М. : Финансы и 

статистика, 2003. – 247 с. 

6. Анализ экономики. Страна, рынок, фирма [Текст] / Под ред. проф. 

В. Е. Рыбалкина. – М. : Междунар. отношения, 1999. – 304 с. 

7. Аналіз регуляторного впливу : Дніпропетровська обласна державна 

адміністрація [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

<http://www.adm.dp.gov.ua>. 

8. Андрійчук, В. Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: 

теорія, методика, аналіз [Текст] : монографія / В. Г. Андрійчук. – К. : КНЕУ, 

2005. – 292 с. 

9. Андросович, Е. Особенности формирования эффективной ценовой 

политики компании [Текст] / Е. Андросович // Food and drinks. – 2008. – № 8. 

– С. 78–80. 

10. Антология экономической класики [Текст] / предисл. И. А. 

Столярова. – М. : Ключ, 1993. – 475 с. 

11. Анфилатов, В. С. Системный анализ в управлении [Текст] / 

В. С. Анфилатов, А. А. Емельянов, А. А. Кукушки. – М. : Финансы и 

статистика, 2005. – 367 с. 

12. Апопій, В. В. Торгівля в системі міжгалузевого обміну АПК [Текст] 

/ В. В. Апопій // Економіка АПК. – 2008. – №7. – С. 111–116. 

13. Артус, М. М. Формування механізму ціноутворення в умовах 

ринкової економіки [Текст] : монографія / М. М. Артус. – Тернопіль : 

Економічна думка, 2002. – 354 с. 

14. Ассэль, Г. Маркетинг: принципы и стратегия [Текст] : учеб. пособие 

/ Г. Ассэль. – М. : ИНФРА-М, 1999. – 804 с. 

15. Афанасьев, М. П. Маркетинг: стратегия и практика фирмы [Текст] / 

М. П. Афанасьев. – М. : Финстатинформ, 1995. – 112 с. 

16. Багорка, М. О. Особливості моніторингу процесів формування 

попиту й стимулювання збуту на продовольчому ринку [Текст] / М. О. 



 

 306 

Багорка, І.А. Білоткач // Агросвіт. – 2009. – №4. – С .5–10. 

17. Балабанова, Л. В. Цінова політика торговельного підприємства в 

умовах маркетингової орієнтації [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, 

О. В. Сардак. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2008. – 156 с. 

18. Безкоровайна, С. В. Дослідження цілей цінової політики 

підприємств [Текст] / С. В. Безкоровайна // Актуальні проблеми економіки. – 

2002. – №1. – С. 38–40.  

19. Березин, И. С Маркетинг и исследование рынков [Текст] / 

И. С. Березин. – М. : Русская деловая литература, 1999. – 416 с. 

20. Березівський, П. С. Організація прогнозування та планування 

агропромислового комплексу [Текст] : навч. посіб. / За ред. П.С. 

Березівського. – Л.: Магнолія Плюс, 2004. – 443 с. 

21. Берман, Б. Розничная торговля: стратегический поход [Текст] / 

Б. Берман, Дж. Эванс. – М. : Вильямс, 2003. – 1184 с. 

22. Благоев, В. Маркетинг в определениях и примерах [Текст] / В. 

Благоев. – СПб : ДваТри, 1993. – 377 с. 

23. Благоев, В. Маркетинг в определениях и примерах [Текст] / 

В. Благоєв. – СПб. : ДваТри, 1993. – 337 с. 

24. Бланк, И. А. Торговый менеджмент [Текст] / И. А. Бланк. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – К. : Эльга, Ника-Центр, 2004. – 784 с. 

25. Бойчик, І. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / І. Бойчик, 

П. Харів. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К. : Атіка, 2007. – 528 с. 

26. Бороздин, Ю. В. Спрос, полезность и цены в рыночной экономике 

[Текст] / Ю. В. Бороздин // Федеративне отношения и региональная 

экономика. – 2006. – № 3. – С. 38–45. 

27. Брагинский, С. В. Политическая экономия: дискуссионные 

проблемы, пути обновления [Текст] / С. В. Брагинский, Я. А. Певзнер. – М. : 

Мысль, 1991. – 299 с.  

28.  Брігхем, Є. Ф. Основи фінансового менеджменту [Текст] / 

Є. Ф. Брігхем ; пер. з англ. – К. : Молодь, 1997. – 1000 с.  

29. В Україні різко дорожчає вершкове масло [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : <http://www.utro.ua/ua/ekonomika/v_ukraine_rezko_dorozhaet_ 

slivochnoe_maslo1275550235>. 

30. В ХОДА підписано Меморандум порозуміння [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : <http://kharkivoda.gov.ua/uk/news/view/id/3973>. 

31. Вершкове масло за місяць подорожчало на 8% [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : <http://www.ukrbiznes.com/news/finance/ 

71464.html>. 

32. Вітлінський, В. В. Моделювання економіки [Текст] : навч. посібник 

/ В. В. Вітлінський. – К. : КНЕУ, 2003. – 408 с. 

33. Власов, В. Тенденції та проблеми глобальних процесів у світовій 



 

 307 

продовольчій сфері [Текст] / В. Власов // Економіка України. –2008. – № 3 

(532). – С. 75–80. 

34. Власова, Н. А. Обеспечение продовольственной безопасности в 

Украине [Текст] / Н. А. Власова, В. А. Гросул // Современные тенденции 

формирования и развития агропромышленного рынка : сб. статей. – Саратов : 

СГАУ, 2010. – С. 56–60. 

35. Власова, Н. А. Особенности цен и ценообразования в розничной 

торговле продовольственными товарами [Текст] / Н. А. Власова, Н. Н. 

Смольнякова, А. М. Волосов // Современные тенденции формирования и 

развития агропромышленного рынка : сб. статей. – Саратов : СГАУ, 2010. –

С. 61–63. 

36. Власова, Н. О. Вплив факторів зовнішнього середовища на 

формування цінової політики підприємств торгівлі [Текст] / Н. О. Власова, 

Т. В. Андросова, І. Ю. Мелушова // Соціально-економічні аспекти розвитку 

України в умовах кокурентного середовища : матеріали всеукр наук.-практ. 

конф., 8-9 квітня 2010 р., м. Первомайськ. – Харків : ХДУХТ, 2010. – С. 33–

34. 

37. Власова, Н. О. Діагностика фінансової кризи підприємств роздрібної 

торгівлі [Текст] : монографія / Н. О. Власова, В. А. Гросул, Ю. Є. Чирва. – 

Харків : ХДУХТ, 2007. – 209 с. 

38. Власова, Н. О. Економіка та організація господарської діяльності 

торгових ринків [Текст] : монографія / Н. О. Власова, С. М. Сукачова. – 

Харків : ХДУХТ, 2006. – 185 с. 

39. Власова, Н. О. Економіка та організація інноваційної діяльності 

[Текст] : навч. посіб. / Н. О. Власова, В. А. Гросул, І. Ю. Мелушова. – Харків 

: ХДУХТ, 2010. – 309 с.  

40. Власова, Н. О. Економіко-організаційні особливості розвитку 

роздрібної торгівлі хлібом та хлібопродуктами [Текст] : монографія / Н. О. 

Власова, В. А. Гросул, О. М. Филипенко, В. М. Калашніков. – Харків : 

ХДУХТ, 2009. – 244 с. 

41. Власова, Н. О. Ефективність політики фінансування необоротних 

активів підприємств торгівлі [Текст] : монографія / Н. О. Власова, 

М. В. Чорна, С. О.Зубков. – Харків : ХДУХТ, 2008. – 267 с. 

42. Власова, Н. О. Зміст та економічна природа ціни як категорії 

практичного ціноутворення [Текст] / Н. О. Власова, Н. М. Смольнякова, 

А. М. Волосов // Торгівля і ринок України : зб. наук. праць. – Донецьк : 

ДонНУЕТ, 2010. – Вип. 30. 

43. Власова, Н. О. Зміст та особливості цінової політики підприємства 

роздрібної торгівлі [Текст] / Н. О. Власова, Н. М. Смольнякова, А. М. 

Волосов // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та 

послуг : зб. наук. пр. – Харків: ХДУХТ, 2010. – Вип. 2. (12).   

44. Власова, Н. О. Ідентифікація типів та оцінка ефективності цінових 

політик підприємств торгівлі / Н. О. Власова, М. А. Дядюк, С. П. 

Голованьова // Схід. – 2010. – №7 (107). 



 

 308 

45. Власова, Н. О. Методика оцінки ефективності цінової політики як 

конкурентної переваги підприємств торгівлі [Текст] / Н. О. Власова, М. В. 

Чорна, О. М. Блохіна // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. 

праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Вип.252. – С. 608–613. 

46. Власова, Н. О. Особливості цін та ціноутворення в роздрібній 

торгівлі [Текст] / Н. О. Власова, Н. М. Смольнякова, А. М. Волосов // Вісник 

Львівської комерційної академії. Серія економічна. – Львів : ЛКА, 2010. – 

Вип. 33. – С. 106–110. 

47. Власова, Н. О. Оцінка впливу факторів зовнішнього середовища на 

формування цінової політики підприємств торгівлі [Текст] / Н. О. Власова, 

І. Ю. Мелушова, С. П. Голованьова // Економічний простір : зб. наук. пр. – 

Дніпропетровськ : ПДАБА, 2010. – № 37.  

48. Власова, Н. О. Оцінка впливу факторів зовнішнього середовища на 

формування цінової політики підприємств торгівлі [Текст] / Н. О. Власова, І. 

Ю. Мелушова // Соціально-економічні аспекти розвитку України в умовах 

кокурентного середовища : всеукраїнська наук.-практ. конф., 8-9 квітня 2010 

р., м. Первомайськ. – Харків : ХДУХТ, 2010. – С. 37–38.  

49. Власова, Н. О. Оцінка ефективності цінової політики підприємств 

роздрібної торгівлі [Текст] / Н. О. Власова, М. В. Чорна // Управління 

економічним потенціалом підприємства: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. 

конф. Харків, 15 жовтня 2010 р. – Харків : ХДУХТ, 2010. – С. 38–41. 

50. Власова, Н. О. Система оцінки ефективності цінової політики 

підприємств роздрібної торгівлі [Текст] / Н. О. Власова, М. В. Чорна // Схід. 

– 2010. – № 2 (102). – С. 8–14. 

51. Власова, Н. О. Систематизація чинників впливу на формування 

цінової політики підприємств торгівлі [Текст] / Н. О. Власова, О. М. 

Филипенко, В. А. Гросул // Економічна стратегія і перспективи розвитку 

торгівлі та послуг : зб. наук. праць. – Харків : ХДУХТ, 2009. – Вип. 2 (10). 

52. Власова, Н. О. Тенденції розвитку підприємств роздрібної торгівлі 

України [Текст] / Н. О. Власова, О. А. Круглова, Н. О. Гайдар // Економічна 

стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. наук. пр. – 

Харків : ХДУХТ, 2010. – Вип. 2. (12). 

53. Власова, Н. О. Формування асортиментної політики підприємства 

роздрібної торгівлі [Текст] : монографія / Н. О. Власова, О. А. Круглова, 

Н. С. Краснокутська, Н. М. Смольнякова, Л. І. Безгінова, Т. С. Мазепа. – 

Харків : ХДУХТ, 2009. – 187 с.  

54. Волков, О. И. Экономика предприятия [Текст] : учеб. пособие / 

О. И. Волков, В. К. Скляренко. – М. : ИНФРА–М, 2001. – 280 с 

55. Всемирная история экономической мысли [Текст] : в 6-и т. / гл. ред. 

В. Н. Черковец. – М. : Мысль, 1988. – 574 с.     Т. 2 : От Смита и Рикардо до 

Маркса и Энгельса. – 574 с. 

56. Гальчинський, А. С. Інноваційна стратегія українських реформ 

[Текст] / А. С. Гальчинський, В. М. Геєць, А. К. Кінах, В. П. Семиноженко. – 

К. : Знання України, 2002. – 326 с. 



 

 309 

57. Гаркавенко, С. С. Маркетинг [Текст] : навч. посіб. / С. С. Гарка-

венко. – К. : Лібра, 1998. – 294 с. 

58. Герасимчук, В. Г. Маркетинг: теорія і практика [Текст] / В. Г. Гера-

симчук. – К. : Вища школа, 1994. – 386 с. 

59. Гірченко, Т. Д. Маркетинг : навч. посіб. / Т. Д. Гірченко, 

О. В. Дубовик. – Львів : ЛБІ НБУ, 2004. – 255 с.  

60. Глобальные тренды розницы 2010 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : <http://www.marketing.web-standart.net/node/50816>. 

61. Голощапов, Н. А. Цены и ценообразование [Текст] : учебно-метод. 

пособие / Н. А. Голощапов, А. А. Соколов. – М. : Приориздат, 2004. – 160 с. 

62. Голубкова, Е. Н. Маркетинговые коммуникации [Текст] : учебник / 

Е. Н. Голубкова. – М. : Финпресс, 2006. – 155 с. 

63. Гольдштейн, Г. Я. Маркетинг [Текст] : учеб пособие / Г. Я. 

Гольдштейн, А. В. Катаев. – Таганрог : ТРТУ, 1999. – 107 с. 

64. Горина, Г. А. Ценообразование [Текст] : учебное пособие / 

Г. А. Горина. Часть 1. – М. : МГУК, 2002. – 124 с. 

65. Горфинкель, В. Я. Малый бизнес: организация, экономика, 

управление [Текст] : учеб пособие / В. Я. Горфинкель, В. А. Швандер. – 3-е 

изд., перераб.и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 740 с 

66. Гросул, В. А. Ефективність як узагальнююча категорія успішності 

діяльності підприємства [Текст] / В. А. Гросул, Л. О. Шкатова // Економічна 

стратегія і перспективи розвитку торгівлі та послуг : зб. наук. пр. – Харків : 

ХДУХТ, 2010. – Вип. 1 (11). – С. 160–167. 

67. Гросул, В. А. Забезпечення продовольчої безпеки України [Текст] / 

В. А. Гросул // Регуляторні механізми у сфері виробництва та споживання 

продовольчих товарів в умовах інтеграційних процесів : тези доповідей 

Міжнародної наук.-практ. конф., Миколаїв, 24 червня 2010 р. – Миколаїв, 

2010. – С. 18–19. 

68. Гросул, В. А. Методичне забезпечення організації сталого 

розвитку підприємства [Текст] / В. А. Гросул // Економічна стратегія і 

перспективи розвитку торгівлі та послуг : зб. наук. пр. – Харків : ХДУХТ, 

2010. – Вип. 1 (11). – С. 160–167. 

69. Гросул, В. А. Механізм ціноутворення підприємств торгівлі 

[Текст] / В. А. Гросул, О. М. Филипенко // Соціально-економічні аспекти 

розвитку України в умовах конкурентного середовища : тези доповідей 

всеукраїнської науково-практичної конференції, Первомайськ, 8-9 квітня 

2010 р. – Харків : ХДУХТ, 2010. – С. 60–61. 

70. Гросул, В. А. Модель взаимоотношений торгово-

производственных предприятий с участниками каналов распределения 

[Текст] / В. А. Гросул // Бизнес-информ. – 2010. – № 7. 

71. Гросул, В. А. Основні типи сучасних цінових стратегій [Текст] / В. 

А. Гросул, О. М. Филипенко // Сучасні проблеми ефективності інноваційно-

http://www.booka.ru/search?q=%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%92.%D0%AF.%2C%20%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%20%D0%92.%D0%90.&st=author


 

 310 

інвестиційного розвитку підприємств : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 

Харків, 25-26 листопада 2010 р. – Харків : ХДТУБА, 2010. – Т. 2. – С. 14–15. 

72. Гросул, В. А. Особливості ціноутворення в умовах ринку [Текст]  / 

В. А. Гросул, О. М. Филипенко // Управління економічним потенціалом 

підприємства : тези доповідей ІІ всеукраїнської наук.-практ. конф., Харків, 15 

жовтня 2010 р. – Харків : ХДУХТ, 2010. – С. 52–53. 

73. Гросул, В. А. Оцінка ефективності функціонування підприємств 

торгівлі з позицій ключових стейкхолдерів [Текст] : монографія / В. А. 

Гросул, Н. Е. Аванесова. – Харків : ХДУХТ, 2010. – 231 с. 

74. Гросул, В. А. Проблеми розвитку підприємницьких мереж на 

роздрібному ринку продуктів харчування [Текст] / В. А. Гросул // Проблеми 

та шляхи вдосконалення економічного механізму підприємницької діяльності  

: Міжнародна науково-практична конференція, Харків, 24-25 квітня 2009 р. – 

Харків : ХНЕУ, 2009. – С. 138–140. 

75. Гросул, В. А. Проблеми розвитку торговельних мереж на 

роздрібному ринку продуктів харчування України [Текст] / В. А. Гросул // 

Торгівля і ринок України : зб. наук. праць. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2009. – 

Вип. 27. – С. 303–307. 

76. Гросул, В. А. Процес формування цінової політики підприємств 

роздрібної торгівлі продовольчими товарами [Текст] / В. А. Гросул, О. М. 

Филипенко // Схід. – 2010. – № 7. 

77. Гросул, В. А. Система управління ланцюгом поставок у 

торговельно-виробничому підприємстві [Текст] / В. А. Гросул // Економічна 

стратегія і перспективи розвитку торгівлі та послуг : зб. наук. праць. – Харків : 

ХДУХТ, 2010. – Вип. 2 (12).  

78. Гросул, В. А. Стратегії розвитку торговельно-виробничих 

підприємств [Текст] / В. А. Гросул // Економіка: проблеми теорії та практики: 

зб. наук. пр. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – Вип. 259 : В 7 т. – Т. V. – С. 

1301–1307. 

79. Гросул, В. А. Стратегічні спрямування торговельних підприємств 

та чинники, що їх визначають [Текст] / В. А. Гросул // Схід. – 2010. – № 2 

(102). – С. 66–101. 

80. Гросул, В. А. Стратегічні спрямування торговельних підприємств 

та чинники, що їх визначають / В. А. Гросул // Схід. – №2 (102). – С. 66–101. 

81. Гросул, В. А. Термінологія оцінки ефективності / В. А. Гросул // 

Ключевые проблемы современной науки : тези доповідей міжнародної 

наукової конференції, София, 17-25 апреля 2010 г. – София, 2010. – С. 15–17. 

82. Гросул, В. А. Управління розвитком торговельно-виробничого 

підприємства: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій 

[Текст] : монографія / В. А. Гросул. – Харків : ХДУХТ, 2009. – 371 с. 

83. Гросул, В. А. Управління торговим простором в системі 

управління товарними категоріями [Текст] / В. А. Гросул // Торгівля і ринок 

України : зб. наук. пр. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. – Вип. 28. – Т. 2. – С. 46–50. 

84. Ґенеза ринкової економіки [Текст] : навч. екон. словник-довідник / 

уклад. В. С. Іфтемчук. – Львів : Магнолія плюс, 2004. – 682 с. 



 

 311 

85. Дайновський, Ю. А. Маркетингові прийоми прийоми цінової 

політики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

<http://tourlib.net/books_others/dajnovsky5.htm>. 

86. Дайян, А. Стимулирование сбыта и реклама на месте продажи 

[Текст] / А. Дайян, А. Троадек, Л. Троадек. – М. : Прогресс, 2004. – 241 с. 

87. Данілова, Л. Л. Ціноутворення та маркетингова цінова політика 

[Текст] : навч. посіб. / Л. Л. Данілова, С. В. Петровська. – К. : КНТЕУ, 2006. – 

130 c. 

88. Дві третини українського вершкового масла – фальсифікат 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://tsn.ua/ukrayina/dvi-tretini-

ukrayinskogo-vershkovogo-masla-falsifikat.html>. 

89. Деева, А. И. Цены и ценообразование [Текст] : учеб. пособие / А. И. 

Деева. – М. : Экзамен, 2003. – 286 c. 

90. Дейли, Дж. Эффективное ценообразование – основа конкурентного 

преимущества [Текст] : пер. с англ. / Дж. Дейли. – М. : Вильямс, 2004, – 304 

с. 

91. Дейнеко, Л. В. Розвиток харчової промисловості в умовах ринкових  

перетворень (проблеми теорії та практики) [Текст] : монографія / 

Л. В. Дейнеко. – К. : Знання, 1999. – 331 с. 

92. Денисова, А. Подарок за покупку: как это работает [Текст] / 

А. Денисова // Лаборатория рекламы. – 2006. – № 3. – С. 10–13. 

93. Дикаленко, М. Сок с мякотью [Текст] / М. Дикаленко, Э. Московчук 

// Бизнес. – 2008. – № 32. – С. 89–91. 

94. Диксон, Питер П. Управление маркетингом [Текст] / Питер П. 

Диксон. – М. : БИНОМ, 2007. – 387 с. 

95. Дискаунтер: формат «без удобств». [Електронний ресурс]. – Режим 

дсотупу : <http://commercialproperty.ua/cp/archive/article.php?anum= 

CP_70_07>. 

96. Дискаунтеры Украины – мягкие, но многочисленные. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : <http://www.retailstudio.org/ trends/569.htm>. 

97. Дойль, П. Менеджмент: стратегия и тактика [Текст] / П. Дойль. – 

СПб. : Питер, 2002. – 223 с. 

98. Долан, Р. Эффективное ценообразование [Текст] : пер. с англ. / Р. 

Дж. Долан, Г. Саймон. – М. : Экзамен, 2005. – 414 c. 

99. Долан, Э. Основные понятия «Микроэкономической модели 

экономики» [Електронний ресурс] / Э. Долан, Д. Линдсей. – Режим доступу : 

<http://vocable.ru/dictionary/95/>. 

100. ДСТУ 4303:2004. Торгівля роздрібна та оптова. Терміни та 

визначення понять [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

<http://document.ua/documents/doc12923.php>. 

101. Дугіна, С. І. Маркетингова цінова політика [Текст] : навч. посібник 

http://tourlib.net/books_others/dajnovsky5.htm


 

 312 

/ С. І. Дугіна. – К. : КНЕУ, 2005. – 393 с. 

102. Дурович, А. П. Маркетинг в предпринимательской деятельности 

[Текст] / А. П. Дурович. – Мн. : Новое знание, 1997. – 314 с. 

103. Економіка торговельного підприємства [Текст] : підручник / під 

ред. Н. М. Ушакової. – К. : Хрещатик, 1999. – 800 с. 

104. Економічні проблеми розвитку споживчого ринку продуктів 

харчування за сучасних умов [Текст] : звіт про НДР (заключний) : № 

0105U007669 ; кер. Н. О. Власова ; викон.: М. В. Чорна [та ін.]. – Харків : 

ХДУХТ, 2006. – 219 с. 

105. Елисеева, И. И. Общая теория статистики / Под. ред. 

И. И. Елисеевой. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистка, 2001. 

– 480 с. 

106. Елкина, О. С. Сущность и особенности формирования 

экономического поведения [Текст] / О. С. Елкина // Вестник Омского 

университета. – 1999. – № 3. – С. 120–124. 

107. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера [Текст] / За ред.                

Р. Дяківа. – К. : Міжнародна економічна фундація, 2000. – 704 с. 

108. Жарлінська, Р. Г. Розробка цінової політики торговельного 

підприємства: теоретичний аспект [Електронний ресурс] / Р. Г. Жарлінська, 

І. М. Андрушкова. – Режим доступу : <http://www.rusnauka.com/27_NNM_ 

2009/Economics/ 52868.doc.htm>. 

109. Живко, З. Б. Формування маркетингової цінової стратегії 

підприємств сфери послуг : дис... канд. екон. наук : 08.06.01 / З. Б. Живко. – 

Львів, 2004. – 207 с. 

110. Забродська, Л. Д. Стратегія підприємства [Текст] : навч. посіб. для 

самост. вивч. дисц. / Л. Д. Забродська, М. В. Чорна, І. Ю. Мелушова, Г. І. 

Забродська. – Харків : ХДУХТ, 2010. – 386 с.  

111. Завгородняя, А. В. Диагностика и моделирование среды фирмы 

[Текст] / А. В. Завгородняя. – СПб. : СПбГУЭФ, 1999. – 300 с. 

112. Завьялов, П. Конкуренция – неотъемлемое свойство развитого 

рынка [Текст] / П. Завялов // Маркетинг. – 1997. – №5. – С. 3–14. 

113. Запольский, В. То что под чертой: стимулирование сбыта [Текст] / 

В. Запольский // Отдел маркетинга. – 2004. – № 10. – С. 44–47. 

114. Затратный подход к ценообразованию [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : <http://www.inventech.ru/lib/pricing/pricing-0004/>. 

115. Звіт про стан продовольчої безпеки України у 2009 році 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.me.gov.ua/file/link/ 

149977/file/Zvit_2009.doc>. 

116. Зеленевский, В. А. Организация трудовых коллективов: введение в 

теорию организации и управления [Текст] / В. А. Зеленевский. – М. : 

Экономика, 1999. – С. 122–123. 



 

 313 

117. Зінов’єва, І. В. Стратегічна модель поведінки підприємств торгівлі 

в умовах кризи [Текст] / І. В. Зінов’єва // Економічна стратегія і перспективи 

розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. наук. праць. – Харків : ХДУХТ, 2010. 

– Вип. 2 (12). 

118. Иваненко, В. В. Ценообразование [Текст] : учеб. пособие / 

В. В. Иваненко, М. В. Чечетов. – 3-е изд., доп. – Харьков : ИНЖЭК, 2004. – 

224 с. 

119. Иванов, Е. Т. Основной закон теории стоимости [Текст] / 

Е. Т. Иванов // Препринт доклада ИЭП НАН Украины. – Донецк : Ин-т 

экономики промышленности, 1996. – С. 4–6. 

120. Имшинецкая-Фишбейн Ия Система стимулирования сбыта / 

Консалтинговая компания ANTEMA [Електронний ресурс]. – Режим доступа 

: <http://www.antema.ru/library/marketing_obwie_voprosy/marketingovye_ 

kommunikacii/imshineckaya-fishbejn_iya_sistema _stimulirovaniya_sbyta/>. 

121. Иноземцев, В. Л. На рубеже эпох : экономические тенденции и их 

неэкономические следствия [Текст] / В. Л. Иноземцев. – М. : Экономика, 

2003. – 730 с. 

122. Кабмин подписал меморандум о постном масле [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : <http://proua.com/news/2007/09/25/090039.html>. 

123. Катан, Л. І. Місце агропродовольчої системи в аграрному бізнесі 

України [Текст] / Л. І. Катан // Держава та регіони. Серія: Економіка та 

підприємництво. – 2010. – № 1. – С. 116–120.   

124. Кинг, У. Стратегическое планирование и хозяйственная политика 

[Текст] / У. Кинг, Д. Клиланд ; [пер. с англ.] ; Общ. ред. и предисл. Г. Б. 

Кочеткова, М. : Прогресс, 1982. – 399 с.  

125. Кісляков, В. Г. Вплив кон’юнктурних факторів на формування цін 

на продовольчі товари [Текст] / В. Г. Кісляков // Актуальні проблеми 

розвитку харчових виробництв, ресторанного господарства та торгівлі : 

матеріали Всеукр. студ. наук конф., Харків, 15 квітня 2009 р. – Харків : 

ХДУХТ, 2009. – С. 146. 

126. Кісляков, В. Г. Вплив специфіки торговельної діяльності на 

формування цінової політики підприємств роздрібної торгівлі [Текст] / В. Г. 

Кісляков // Економіка і управління: погляд молоді : матеріали І Всеукр. студ. 

наук.-практ конф., 23-24 берез. 2010 р, Донецьк. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. 

– Т. 2. – С. 44–46. 

127. Кісляков, В. Г. Врахування життєвого циклу товарів під час 

формування цінової політики підприємства [Текст] / В. Г. Кісляков // 

Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного 

господарства та торгівлі : матеріали Всеукр. студ. наук конф., Харків, 15 

квітня 2009 р. – Харків : ХДУХТ, 2009. – C.58. 

128. Кісляков, В. Г. Детермінанти формування ціни на продовольчому 

ринку України [Текст] / В. Г. Кісляков // Економічна політика країн 

Європейського Союзу : матеріали другої міжнар. науково-практичної 



 

 314 

інтернет-конференції, 15 жовтня 2010 р., м. Донецьк. – Донецьк : ДонНУЕТ, 

2010. – С. 29–30. 

129. Кісляков, В. Г. Маркетинговий підхід до ціноутворення [Текст] / В. 

Г. Кісляков // Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, 

ресторанного господарства і торгівлі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 

молодих вчених і студентів, Харків, 20 квітня 2010 р. – Харків : ХДУХТ, 

2010. – Ч. 2. – С. 166. 

130. Кісляков, В. Г. Особливості цінової політики підприємства 

роздрібної торгівлі [Текст] / В .Г. Кісляков, М. В. Чорна // Сучасні проблеми 

ефективності інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств : матеріали 

міжнар. науково-практичної конференції, Харків, 25-26 листопада 2010 р. – 

Харків : ХДТУБА, 2010. – С. 144–145. 

131. Кісляков, В. Г. Чинники формування цінової політики підприємств 

торгівлі [Текст] / В. Г. Кісляков // Перший крок у науку : матеріали V Всеукр. 

наук.-практ. конф., Луганськ. – Луганськ : Поліграфресурс, 2010. – Т.4. – С. 

102–106.   

132. Климин, А. И. Стимулирование продаж. [Електронний ресурс] / А. 

И. Климин. – Режим доступу : <http://www.litres.ru/static/OR/or.html?data=/ 

static/trials/00/16/56/00165679.gur.html&art=165679&user=0&trial=1>. 

133. Ковалев, К. Логистика в розничной торговле: как построить 

эффективную сеть [Текст] / К. Ковалев, С. Уваров, П. Щеглов. – СПб. : 

Питер, 2007. – 272 с. 

134. Корінєв, В. Л. Маркетингова цінова політика [Текст] : навч. посіб. 

/ В. Л. Корінєв, М. Х. Корецький, О. І. Дацій. – К. : ЦУЛ, 2007. – 200 c. 

135. Корінєв, В. Л. Маркетингове ціноутворення на підприємстві 

[Текст] : дис… д-ра екон. наук : 08.06.01 / В. Л. Корінєв. – К., 2003. – 453 с. 

136. Корінєв, В. Л. Методичний підхід до ціноутворення в умовах 

нестабільної економіки [Текст] / В. Л. Корінєв // Держава та регіони. Сер. : 

Економіка і підприємництво. – 2007. – № 6. – С. 63–68. 

137. Корінєв, В. Л. Цінова політика підприємства [Текст] : монографія / 

В. Л. Корінєв. – К. : КНЕУ, 2001. – 257 с. 

138. Корнієв, В. Л. Тактичне спрямування цінової політики [Текст] / 

В. Л. Корнієв // Маркетинг в Україні. – 2007. – № 1. – С. 45-48. 

139. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент [Текст] : учебник / Ф. Котлер ; 

пер. с англ. – изд. 11-е. – СПб. : Питер, 2005. – 800 с. 

140. Краснокутська, H. С. Сучасні підходи до визначення сутності 

ефективність діяльності підприємств [Текст] / H. С. Краснокутська, 

І. О. Алтухова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі 

та послуг : зб. наук. пр. – Харків : ХДУХТ, 2006. – Вип. 3. – С. 182–189. 

141. Краснокутська, Н. С. Бенчмаркінг як метод мобілізації ресурсного 

потенціалу торговельного підприємства [Текст] / Н. С. Краснокутська // 

Сучасні проблеми ефективності інноваційно-інвестиційного розвитку 

http://opac.library.vn.ua/?base=KNIGA&action=search&query=%41%3D%CA%CE%D0%C5%D6%DC%CA%C8%C9+%CC%2E%D5%2E%24
http://opac.library.vn.ua/?base=KNIGA&action=search&query=%41%3D%C4%C0%D6%B2%C9+%CE%2E%B2%2E%24
http://opac.library.vn.ua/?base=KNIGA&action=search&query=%4F%3D%D6%D3%CB%24


 

 315 

підприємств : матер. між нар. наук.-практ. конф., Харків, 25-26 листопада 

2010 р. – Харків : ХДТУБА, 2010. – С. 103–104. 

142. Круглова, О. А. Вплив рівня обслуговування на цінову політику 

торговельного підприємства [Текст] / О. А. Круглова, О. С. Шуміло  // 

Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. – 

Харків : Харківський інститут банківської справи, 2009. – Вип. 2 (7). – С. 64–

67. 

143. Круглова, О. А. Детермінанти цінової політики торговельного 

підприємства / О. А. Круглова, О. А. Ячменьова // Соціально-економічні 

аспекти розвитку України в умовах конкурентного середовища: 

всеукраїнська науково-практична конференція, 8-9 квітня 2010 р., м. 

Первомайськ. – Харків : ХДУХТ, 2010. – С. 102–103. 

144. Крутик, А. Б. Управление финансами в малом бизнесе : учеб. 

пособие [Текст] / А. Б. Крутик, Д. В. Стадник. – СПб. : СПбУЭФ, 1996. – 344 

с.  

145. Крюкова, І. О. Сучасний стан розвитку харчової промисловості 

Одеської області [Текст] / І. О. Крюкова // Економіка харчової 

промисловості. – 2010. – №1 (5). – С. 11–14. 

146. Кушнир, Т. Б. Современный ритейл: региональная специфика, 

проблемные вопросы, тенденции и перспективы развития [Текст] / Т. Б. 

Кушнир, В. Ю. Шевчук // Торговля в ХХІ веке: труды VIIІ Международной 

науч.-практ. конф., Кемерово, 8-12 февраля 2010 г. – Кемерово : Кемеровский 

институт РГТЭУ, 2010. – С. 198– 201. 

147. Кушнір, Т. Б. Заходи державного регулювання цінової політики 

суб’єктів продовольчого ринку [Текст] / Т. Б. Кушнір // Сучасні проблеми 

ефективності інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств : Матеріали 

міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 25-26 листопада 2010 р. – Харків : 

ХДТУБА, 2010. – С. 147–149. 

148. Кушнір, Т. Б. Особливості ціноутворення на підприємствах сфери 

послуг [Текст] / Т. Б. Кушнір // Ресторанне господарство в стратегіях 

розвитку туризму : міжнародна науково-практична конференція, 15 жовтня 

2009 р. – Харків : ХДУХТ, 2009. 

149. Кушнір, Т. Б. Оцінка впливу факторів зовнішнього середовища на 

формування цінової політики підприємств торгівлі [Текст] / Т. Б. Кушнір, 

О. Ю. Тихенко // Соціально-економічні аспекти розвитку України в умовах 

кокурентного середовища : Всеукр. наук.-практ. конф., 8-9 квітня 2010 р., м. 

Первомайськ. – Харків : ХДУХТ, 2010. – С. 108–109. 

150. Кушнір, Т. Б. Регіональні проблеми розвитку роздрібної 

продовольчої мережі [Текст] / Т. Б. Кушнір, О. Ю. Тихенко // Соціально-

економічні аспекти розвитку України в умовах кокурентного середовища : 

Всеукраїнська наук.-практ. конф., 8-9 квітня 2010 р., м. Первомайськ. – 

Харків : ХДУХТ, 2010. – С. 108–109. 

151. Кушнір, Т. Б. Цінова ситуація на продовольчому ринку: очима 

споживача, виробника, торговельного посередника [Текст] / Т. Б. Кушнір // 



 

 316 

Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. 

наук. пр. – Харків : ХДУХТ, 2009. – Вип. 2 (10). 

152. Кушнір, Т. Б. Цінові проблеми на продовольчому ринку України 

[Текст] / Т. Б. Кушнір // Економічна політика країн Європейського Союзу : 

Матеріали другої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 15 

жовтня 2010 р., м. Донецьк : тези доповідей. – Донецьк : ДонНУЕТ. – 2010. – 

С. 38–40. 

153. Колесник, А. О. Особливості державного регулювання цін на 

продовольчі товари [Текст] / А. О. Колесник, С. О. Зубков // Управление 

развитием социально-экономических систем: глобализация, 

предпринимательство, постоянный экономический рост : материалы I 

Региональной межвузовской научно-практической конференции, Дубно, 16 

декабря 2010 г. – Дубно, 2010. – С. 58–60.  

154. Лабунська-Шелест, О. В. Адаптація регіонального продовольчого 

ринку до нових умов господарювання [Текст] / О. В. Лабунська-Шелест // 

Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 2, Т. 1. – С. 

47–49. 

155. Леви, М. Основы розничной торговли [Текст] / М. Леви, А. Б. 

Вейтц ; пер. с англ. под ред. Ю. Н. Кантуревского. – СПб. : Питер, 1999. – 448 

с. 

156. Липсиц, И. В. Ценообразование (Управление ценообразованием в 

организации) [Текст] : учебник / И. В. Липсиц. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. 

: Экономистъ, 2004. – 448 с. 

157. Литвиненко, Я. В. Сучасна політика ціноутворення [Текст] : 

навч. посібник / Я. В. Литвиненко. – 2-е вид., випр. і доп. – К. : МАУП, 

2003. – 240 с. 

158. Лифиц, И. М. Теория и практика оценки конкурентоспособности 

товаров и услуг [Текст] / И. М. Лифиц. – М. : Юрайт-М, 2001. – 224 с. 

159. Лігоненко, Л. О. Трансформаційні процеси в торгівлі України в 

умовах інтернаціоналізації [Текст] : монографія / Л. О. Лігоненко, Г. М. 

Богославець, Г. Л. Піратовський та ін. / за ред. Л. О. Лігоненко. – К. : Київ. 

нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 334 с. 

160. Ловіц, О. О. Сутність та особливості впровадження тактики 

ціноутворення в межах цінової політики підприємства [Електронний ресурс] 

/ О. О. Ловіц. – Режим доступу : <http://www.rusnauka.com/3_SND_2010/ 

Economics/58341.doc.htm>. 

161. Лозинська, Т. М. Методи державного регулювання продовольчого 

ринку України [Електронний ресурс] / Т. М. Лозинська. – Режим доступу : 

<http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeBu/2006-1>. 

162. Лозинська, Т. М. Стан і перспективи розвитку продовольчого 

ринку в Україні: методологічний аспект [Текст] / Т. М. Лозинська // Держава 



 

 317 

та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво. – 2009. – № 1(24). – С. 97–93. 

163. Лофиченко, Н. В. Торговая надбавка в ценовой политике торговой 

организации [Текст] / Н. В. Лофиченко // Вестник ЮУрГУ. – 2008.  – № 5. – 

С. 54–57. 

164. Лошенюк, І. Р. Маркетингова цінова політика [Текст] : навч. посіб. 

/ І. Р. Лошенюк, А. М. Гуменюк, Ю. Б. Чаплінський. – К. : Дакор, КНТ, 2008. 

– 184 с. 

165. Лузан, Ю. Я. Напрями розвитку сільськогосподарського 

виробництва і соціальної сфери села [Текст] / Ю. Я. Лузан // Економіка АПК. 

– 2009. – № 7. – С. 3–13. 

166. Луценко, К. Б. Цінове та нецінове стимулювання збуту як методи 

активізації продажу товарів [Електронний ресурс] / К. Б. Луценко, С. Б. 

Розумей. – Режим доступу : <http://www.rusnauka.com/15_APSN_2010/ 

Economics/67964.doc.htm>. 

167. Львов, Ю. А. Основы экономики и организации бизнеса [Текст] / 

Ю. А. Львов. – СПб. : Формика, 1992. – 383 с. 

168. Маевский, В. И. Эволюционная теория и технологический 

прогресс [Текст] / В. И. Маевский // Вопросы экономики. – 2001. – № 11. – С. 

4–16. 

169. Майталь, Ш. Экономика для менеджеров: десять важных 

инструментов для руководителей [Текст] / Ш. Майталь ; пер. с англ. – М. : 

Дело, 1996. – 416 с. 

170. Макаренко, М. І. Бюджетне регулювання цін у трансформаційній 

економіці [Текст] : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.01.01 / М. І. 

Макаренко. – Харків, 2003. – 30 с. 

171. Макконелл К. Р., Брю Стэнли Л. Экономикс: Принципы, проблемы 

и политика [Текст] / К. Р. Макконнелл., С. Л. Брю ; пер. с англ. В 2 т. – М.: 

Республіка, Т.2. – 1992. – 400 с. 

172. Макконелл К. Р., Брю Стэнли Л. Экономикс: Принципы, проблемы 

и политика [Текст] / К. Р. Макконнелл., С. Л. Брю ; пер. с англ. В 2 т. – М. : 

Республика, Т.1. – 1992.– 399 с. 

173. Маренков, Н. Л. Ценообразование [Текст] / Н. Л. Маренков – М. : 

Национальный институт бизнеса ; Ростов н/Д : Феникс, 2005. – 288 с. 

174. Маркетинг [Текст] : підручник / В. Руделіус, О. М. Азарян, Н. О. 

Бабенко та ін ; Ред.-упоряд. О. І. Сидоренко, Л. С. Макарова. – 2-е вид. – К. : 

НВЦ «Консоріцум із удосконалення менеджемнт-освіти в Україні», 2008. – 

648 с. 

175. Маркетинг [Текст] : учеб. пособие / Под ред. М. Бейкер. – СПб. : 

Питер, 2002. – 1200 с. 

176. Маркетингова цінова політика підприємства [Електронний ресурс] 

– Режим доступу : <http://www.5ka.at.ua/load/marketing/ 



 

 318 

marketingova_cinova_politika_pidpriemstva_referat/35-1-0-842>. 

177. Мароши, М. Организация, стимулирование, эффективность [Текст]  

/ М. Мароши. – М. : Экономика, 2001. – 690 с. 

178. Маршалл, А. Принципы политической экономии [Текст] /А. 

Маршалл ; пер. с англ. В 3 т. – М.: Прогресс, 1993. — Серия «Экономическая 

мысль Запада». 

179. Маршалл, А. Принципы экономической науки [Текст] / А. 

Маршалл : в 2-х т. ; пер. с англ. – М. : Прогресс, 1993. – 552 с. 

180. МД Ритейл создает сеть дискаунтеров «Добрый купец». 

[Електронний ресурс]. – Режим доступа : 

<http://www.agriagency.com.ua/comments/6489.html>. 

181. Мелушова, І. Ю. Використання елементів АВС - аналізу під час 

розробки цінової політики на підприємствах торгівлі [Текст] / І. Ю. 

Мелушова // Стратегічні напрямки розвитку підприємств харчових 

виробництв, ресторанного господарства і торгівлі : Міжнар. наук.-практ. 

конф., 19 листоп. 2008 р. – Харків : ХДУХТ, 2008. – С. 109–110. 

182. Мельник, Л. Г. Маркетингова цінова політика [Текст] : навч. посіб. 

/ Л. Г. Мельник, О. І. Карінцева, Л. В. Старченко. – Суми : Університетська 

книга, 2007. – 240 c. 

183. Мельник, Л. Г. Фундаментальные основы развития [Текст] / 

Л. Г. Мельник. – Сумы : Университетская книга, 2003. – 200 с. 

184. Меморандум о ценах между Кабмином и супермаркетами вступил 

в силу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

<http://proapk.com.ua/apk/2008/04/10/083726.html>.  

185. Мескон, М. Х. Основы менеджмента [Текст] : пер. с англ. / М. Х. 

Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М. : Дело, 1996. – 704 с. 

186. Методи стимулювання збуту в роздрібній торгівлі [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : <http://www.technohit.com.ua/article/8/>. 

187. Методи стимулювання збуту послуг. Бізнес портал Луцька. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://toplutsk.com/articles-

article_425.html>. 

188. Милгром, П. Экономика, организация и менеджмент [Текст] / 

П Милгром, Дж. Робертс ; пер. с англ. ; под редакцией И. И. Елисеевой, 

В. Л. Тамбовцева. В 2-х т. – СПб. : Экономическая школа, 2001. – Т.1. – 468 с. 

189. Миллер, С. Как использовать торговую выставку с максимальным 

эффектом [Текст] / С. Миллер. – М. : Довгань, 2005. – 245 с. 

190. Мухин, В. А. Экономическая теория. Введение в рынок и 

макроэкономический анализ [Текст] / В. А. Мухин. – М. : Экономика, 1997. – 

С. 6. 

191. Некипелов, А. Д. Теории трудовой стоимости и предельной 

полезности: взаимодействие издержек и полезности [Текст] / А. Д. 

http://toplutsk.com/articles-article_425.html
http://toplutsk.com/articles-article_425.html


 

 319 

Некипелов // Проблемы прогнозирования. – 1996. – № 1. – С. 6–21. 

192. Немчинов, В. С. Избранные произведения [Текст] / В. С. 

Немчинов. В 5 т. – М. : Наука, 1968. – С.15. 

193. Нємцов, В. Д. Менеджмент організацій [Текст] / В. Д. Нємцов, 

Л. Є. Довгань, Г. Ф. Сініок. – К. : ТОВ «УВПК «Екс Об», 2000. – 392 с. 

194. Новий “зонтичний” бренд HRUSTERS компанії «АВК». 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.avk.ua/ua/press_center/ 

news/novij-zontichnij-brend-hrusters-kompan-avk.111.html>. 

195. Новое веяние в ритейле – фирменные продовольственные 

магазины (По данным аналитической компании ACNielsen Ukraine). 

[Електронний ресурс]. – Режим доступа : 

<http://proretail.com.ua/innovations/новое-веяние-в-ритейле-фирменные-

продовольственные-магазины>. 

196. Новоселов, А. С. Региональный потребительский рынок. 

Проблемы теории и практики [Текст] / А. С. Новоселов. – Новосибирск : 

Сибирское соглашение, 2002. – 364 с. 

197. Нуреев, Р. М. Основы экономической теории [Текст] / Р. М. 

Нуреев. – М. : Высшая школа, 1996. – С. 80. 

198. Нэгл, Т. Т. Стратегия и тактика ценообразования [Текст] : пер. с 

англ. / Т. Т. Нэгл, Р. К. Холден. – СПб : Питер, 2001. – 544 с. 

199. Общая теория статистики. Статистическая методология изучения 

коммерческой деятельности [Текст] / под ред. О. Э. Башиной, А. А. Спирина; 

5-е изд., доп. и перераб. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 440 с. 

200. Овчинникова, М. О. Оцінка ефективності тактичних цінових дій 

[Текст] / М. О. Овчинникова // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 6. 

– С. 107–116. 

201. Олійний детектив [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

<http://ukrtime.com/node/988>. 

202. Основи економічної теорії: політекономічний аспект [Текст] / за 

ред. Г. Н. Климка, В. П. Нестеренка. – К. : Вища школа, 1994. – 559 с. 

203. Основные форматы розничной торговли (по данным Компаний 

«Colliers International Украина», SMT Developments, M+M Planet Retail). 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://commercialproperty.ua/ 

references/retail.php>. 

204. Павленко, А. Ф. Маркетингова політика ціноутворення [Текст] / 

А. Ф. Павленко, В. Л. Корнєв. – К. : КНЕУ, 2004. – 332 с. 

205. Павлишенко, М. М. Госпрозрахункова ціна і прибуток у період 

розвинутого соціалізму (вартість товару та її модифікації) [Текст] / 

М. М. Павлишенко. – Львів : Вища школа, 1974. – 191 с. 

206. Павлишенко, М. М. Цінова політика у ринкових умовах [Текст] / 

М. М. Павлишенко, Р. І. Ясинський // Науковий вісник Нац. лісотехн. ун-ту 

http://ukrtime.com/node/988


 

 320 

України. – 2005. – Вип. 15.5. – С. 291–295. 

207. Панченко, Ю. Кабмин дошел до предела [Електроний ресурс] / 

Ю. Панченко // Коммерсант Украина. – № 176. – 15.10.2010. – Режим доступа 

: <http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1522463>. 

208. Парижак, Н. В. Ціни: фінансовий аспект : навч. посіб. [Текст] / 

Н. В. Парижак, О. М. Майборода, І. П. Сидор. – Тернопіль : Лідер, 2005. – 

160 с. 

209. Пархоменко, Н. О. Вплив цінової еластичності на прогноз цін на 

продукти харчування [Електроний ресурс] / Н. О. Пархоменко. – Режим 

доступу: <http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Emp/2009_21/05Parhom. 

htm>. 

210.  Пархоменко, Н. О. Особливості ціноутворення на підприємствах 

харчової промисловості [Текст] / Н. О. Пархоменко // Економіка. 

Менеджмент. Підприємництво. – 2008. – № 20. – С. 23–28. 

211. Пастухова, В. В. Стратегічне управління підприємством: 

філософія, політика, ефективність [Текст] : монографія / В. В. Пастухова. – К. 

: КНТЕУ, 2002. – 302 с. 

212.  Пасхавер Б. Продовольственный аспект преодоления бедности 

[Текст] / Б. Пасхавер // Экономика Украины. – 2004. – № 10. – С. 71–76. 

213. Перелік діючих регуляторних нормативно-правових акти з питань 

ціноутворення [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://romny.osp-

ua.info/index.php?ch=3&fl=pidp_perelik>. 

214. Персональний продаж, стимулювання збуту (пошукова робота). 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.referatcentral.org.ua/ 

marketing_load. php?id=279>. 

215. Пєнєва, Л. М. Методи стимулювання збуту та їх розвиток в 

Україні [Електронний ресурс] / Л. М. Пєнєва. – Режим доступу : 

<http://intkonf.org/peneva-lm-metodi-stimulyuvannya-zbutu-ta-yih-rozvitok-v-

ukrayini/>. 

216. Пиндайк, Р. Микроэкономика [Текст] / Р. Пиндайк, Д. Рабинфельд 

; пер. с англ. – СПб. : Питер, 2002. – 608 с. 

217. Пінішко, В. С. Ціно- і тарифоутворення [Текст] : навч. посібник / 

В. С. Пінішко. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 303 с. 

218. Покатаєва, О. В. Державна регуляторна політика щодо механізму 

ціноутворення на товари і послуги для населення [Текст] / О. В. Покатаєва // 

Держава і регіони. – 2009. – №3 – С. 142–150. 

219. Покращення комплексу мерчандайзингу на торговельному 

підприємстві «Велика Кишеня» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

<http://ukraine-diplom.com/48/16441-pokrashhennya-kompleksu-

merchandajzingu-na-torgovelnomu-pidpriy emstvi-velika-kishenya.html>. 

220. Поланьи, К. Экономика как институционально оформленный 

http://intkonf.org/peneva-lm-metodi-stimulyuvannya-zbutu-ta-yih-rozvitok-v-ukrayini/
http://intkonf.org/peneva-lm-metodi-stimulyuvannya-zbutu-ta-yih-rozvitok-v-ukrayini/


 

 321 

процесс [Текст] / К. Поланьи // Экономическая социология. – 2002. – № 2. – 

С. 62–73. 

221. Полторак, В. А. Маркетинговые исследования: методы и 

технология [Текст] / В. А. Полторак. – Днепропетровск : Арт-Пресс, 2004. – 

201 с. 

222. Понимание и использование эластичности цены  [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : <http://www.vlasnasprava.info/ru/business_az/ 

how_to_grow/marketing.html?_m=publications&_t=rec&id=856>. 

223. Примак, Т. О. Маркетинг [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Примак. – К. 

: МАУП, 2004. – 228 с. 

224.  Про внесення змін до Закону України «Про ціни і ціноутворення» 

: Закон України від 17.03.1999 р. // Відомості Верховної Ради України, 1999. 

– № 24. – Ст. 210. 

225. Про встановлення граничних рівнів торговельних надбавок на 

продовольчі товари : розпорядження Донецької обласної державної 

адміністрації від 5 червня 2008 р. № 267 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : <http://www.donoda.gov.ua/data/upload/catalog/main/ua/215/ 

20062008_2.doc>. 

226. Про встановлення граничних рівнів торговельних надбавок на 

продовольчі товари : розпорядження Запорізької обласної державної 

адміністрації від 22 вересня 2008 р. № 353 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : <http://www.zoda.gov.ua/ua/898.html>. 

227. Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та 

виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів) 

[Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 1548 від 

25.12.1996 (станом на 25.01.2012). – Режим доступу : 

<http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1057.1182.0>. 

228. Про встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і 

роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв вітчизняного виробництва 

[Електронний ресурс]  : Постанова КМУ від 30 жовтня 2008 р. N 957 станом 

на 01.02.2010 р. – Режим доступу : <http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1149.946.4>. 

229. Про граничний рівень рентабельності та граничну торговельну 

надбавку на дитяче харчування : розпорядження Харківської обласної 

державної адміністрації від 19.10.2009 р. № 577 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : <http://kharkivoda.avakov.com/show.php?page=22904>. 

230. Про граничні торговельні (постачальницько-збутові) надбавки на 

окремі види продовольчих товарів розпорядження Харківської обласної 

державної адміністрації від 29.05.2008 № 320 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : <http://kharkivoda.avakov.com/show.php?page=15652>. 

231. Про граничні торговельні (постачальницько-збутові) надбавки на 

основні продукти харчування : розпорядження Харківської обласної 



 

 322 

державної адміністрації від 29.05.2008 №321 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : <http://kharkivoda.avakov.com/show.php?page=15653>. 

232. Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, 

коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів 

[Електронний ресурс] : Закон України N 481/95-ВР, 19.12.1995 станом на 

16.06.2010р. – Режим доступу : <http://zakon.nau.ua/print/?uid=1086.718.1009>. 

233. Про державну підтримку сільського господарства України 

[Електронний ресурс] : Закон України № 1877-IV від 24.06.2004 р. – Режим 

доступу : <http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1088.636.9&nobreak=1>. 

234. Про запровадження державного регулювання цін на окремі 

продовольчі товари : розпорядження Сумської обласної державної 

адміністрації від 1 лютого 2007 р. № 35 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : <http://www.misto.okhtyrka.net/index2.php?option=com_content&task 

=view>. 

235. Про затвердження Порядку декларування зміни оптово-відпускних 

цін на продовольчі товари [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету 

Міністрів України № 1222 від 17.10.2007 р. (станом на 09.02.2011). – Режим 

доступу : <http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1136.1228.0>. 

236. Про затвердження Порядку формування цін на продовольчі 

товари, щодо яких запроваджено державне регулювання [Електронний 

ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 373 від 17.04.2008. – 

Режим доступу : <http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1149.373.0>. 

237. Про захист економічної конкуренції [Текст] : Закон України // 

Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. – № 12. – С. 64. 

238. Про заходи, спрямовані на недопущення необґрунтованого 

зростання цін на основні продукти харчування : розпорядження Чернівецької 

обласної державної адміністрації від 14 листопада 2007 р. № 1411 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.bucoda.cv.ua/cgibin/ 

document/wiew.cgi?id=244&catid=8&print=1>. 

239. Про молоко та молочні продукти [Електронний ресурс] : Закон 

України вiд 24.06.2004 № 1870-IV. – Режим доступу : 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1870-15. 

240. Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам 

фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

[Електронний ресурс] : Закон України від 31 жовтня 2008 року №639-ІУ. – 

Режим доступу : <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=639-17>. 

241. Про регулювання цін на окремі види продовольчих товарів : 

розпорядження Луганської обласної державної адміністрації від 14 листопада 

2007 р. № 1411 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

<http://www.loga.gov.ua/oda/documents/official_2061.html?template=33>. 

242. Податковий кодекс України [Електронний ресурс] : Кодекс № 



 

 323 

2755-VI вiд 02.12.2010 р. (зі змінами станом на 27.05.2012 р.). – Режим 

доступу : <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17>. 

243. Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої 

[Електронний ресурс] : Закон України № 178/96-ВР вiд 07.05.1996 р. (станом 

на 01.09.2010). – Режим доступу : <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=178%2F96-%E2%F0>. 

244. Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби : Закон України 

№ 30/96-ВР вiд 06.02.1996 р. (станом 01.07.2010 р.). – Режим доступу : 

<http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=30%2F96-%E2%F0>. 

245. Про ціни і ціноутворення [Електронний ресурс] : Закон України № 

507-XII від 03.12.1990 р. (зі змінами станом на 22.07.2010 р.). – Режим 

доступу : <http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1085.6.12>. 

246. Проект постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання 

ціноутворення на окремі види товарів для основних соціальних та 

демографічних груп населення" [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

<http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=152007&cat_id=32862>. 

247. Прокудін, О. Є. Еволюція базових підходів до ціноутворення 

[Текст] / О. Є. Прокудін // Актуальні проблеми розвитку харчових 

виробництв, ресторанного господарства і торгівлі : матеріали Всеукр. наук.-

практ. конф. молодих вчених і студентів, Харків, 20 квітня 2010 р. – Харків : 

ХДУХТ, 2010. – Ч. 2. – С. 188. 

248. Прокудін, О. Є. Сучасні особливості формування цінової політики 

підприємств роздрібної торгівлі [Текст] / О. Є Прокудін // Економіка і 

управління: погляд молоді : матеріали І Всеукр. студ. наук.-практ конф., 23-

24 берез. 2010 р., Донецьк. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. – Т. 2. – С. 62–64.  

249. Радаев, В. В. Изменение конкурентных ситуаций на российских 

рынках [Текст] / В. В. Радаев. – М. : ГУ ВШЭ, 2003. – 64 с. 

250. Радаев, В. В. Социология рынков: к формированию нового 

направления [Текст] / В. В. Радаев.– М. : ГУ–ВШЭ, 2003. – 325 с. 

251. Райзберг, Б. А. Современный экономический словарь [Текст] / 

Б. А. Райзберг, Л. Ш Лозовский, Е. Б. Стародубцева. – 2–е изд., испр. – М. : 

ИНФРА–М, 1999. – 479 с. 

252.  Раицкий, К. А. Экономика предприятия / К. А. Раицкий – М. : 

Маркетинг, 1999. – 693 с. 

253. Рейтинг продовольственных торговых сетей Украины (по данным 

Компании GT Partners Ukraine) [Електронний ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.retai.net/articles/ukraine/8191/. 

254. Ритейлеры ищут желающих открыть продуктовый магазин 

экономкласса [Електронний ресурс]. – Режим доступа : 

<http://www.prostobiz.ua/biznes/biznes_start/stati/riteylery_ischut_zhelayuschih_o

tkryt_produktovyy_magazin_ekonomklassa>.   

  



 

 324 

255. Романов, А. Н. Оценка коммерческой деятельности 

предпринимательства (опыт зарубежных корпораций) [Текст] / А. Н. 

Романов, И. Я. Лукашевич. – М. : Финансы и статистика, 1993. – 96 с. 

256. Рынок [Текст] / сост., авт. вступ. ст. А. А. Чухно. – К. : Україна, 

1995, – 418 с. 

257. Рыночный подход [Електронний ресурс]. – Режим доступа : 

<http://www.tver.mesi.ru/e-lib/res/558/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE% 

D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8

5%D0%BE%D0%B4.doc>. 

258. Савруков, Н. Т. Экономическая стратегия фирмы [Текст] / Н. Т. 

Савруков, А. И. Егоров, Е. А. Егорова. – СПб. : Политехника, 2000. – 204 с.  

259. Салей, Е. Продотряды [Текст] / Е. Салей, К. Бердинских // 

Корреспондент. – 2010. – № 13 (401). – С. 27–29. 

260. Салимжанов, И. К. Цены и ценообразование [Текст] : учебник / 

под ред. д.э.н. И. К. Салимжанова. – М. : Проспект, 2005. – 360 с. 

261. Самуельсон, П. Економіка [Текст] : підручник / П. Самуельсон ; 

пер. с англ. – Львів : Світ, 1993. – 495 с. 

262. Светуньков, С. Г. Информационное обеспечение управления 

конкурентоспособностью [Електронний ресурс] / С. Г. Свестуньков. – Режим 

доступа : <http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/178040.html>. 

263. Сегменты розничной торговки [Електронний ресурс]. – Режим 

доступа : <http://www.columbusit.ru/citp-ru---retail/розничная-торговля/ 

сегменты-розничной-торговли.aspx>. 

264. Седов, В. В. Экономическая теория [Текст] / В. В. Седов ; В 3 ч. Ч. 

2. Микроэкономика. – Челябинск : Челяб. гос. ун–т, 2002. – 115 с. 

265.  Сергеев, В. В. Экономика предприятия [Текст] : учеб пособие / 

В. В. Сергеев. – М. : Финансы и статистика, 1997. – 315 с. 

266. Силивончик, А. Перезрев обстоятельства. Рынок жирных сыров 

[Текст] / А. Силивончик, Г. Татаренко // Бизнес. – 2008. – № 21. – С. 138–142. 

267. Сир в Україні подорожчає до 100 гривень за кілограм – експерти. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://crimea.unian.net/ukr/detail/ 

214>. 

268. Ситуація на ринку м’яса та м’ясопродуктів [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: <http://ukrexport.gov.ua/ukr/prom/ukr/3677.html>. 

269. Сільське господарство України 2009 : стат. щорічник / за заг. кер. 

Ю. М. Остапчука. – К. : Держкомстат України, 2009. – 369 с. 

270. Слепов, В. А. Ценообразование [Текст] : учеб. пособие / В. А. 

Слепов, Т. Е. Николаева. – М. : ФБК-ПРЕСС, 2000. – 148с. 

271. Словарь маркетолога [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

<http://proconsulting.com.ua/market_research/market_dictionary/2007/01/01/benc

hmarking anglbe7 077.html>. 



 

 325 

272. Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства народов 

[Текст] / А. Смит ; пер. с англ. – Петрозаводск : Петроком, 1993. – 319 с. 

273. Смольнякова, Н. М. Цінова політика [Текст] : навч.-метод. посіб. 

для самостійного вивчення дисципліни для студ. за напр. підг. 6.030510 

«Товарознавство і торговельне підприємництво» / Н. М. Смольнякова, І. Ю. 

Мелушова. – Харків : ХДУХТ, 2009. – 93 с. 

274. Смольнякова, Н. М. Цінова політика підприємств [Текст] : навч.-

метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни за напрямом підготовки 

7.050107  «Економіка підприємства» / Н. М. Смольнякова, І. Ю. Мелушова. – 

Харків : ХДУХТ, 2010. – 115 с. 

275. Смольнякова, Н. Н. Цінова політика як засіб реалізації та розвитку 

економічного потенціалу підприємств торгівлі [Текст] / Н. Н. Смольнякова // 

Управління економічним потенціалом підприємства : ІІ всеукр. міжвуз. 

наук.-практ. конф., 15 жовтня 2010 р. – Харків : ХДУХТ, 2010. – С. 30–31. 

276. Снегирева, В. Розничный магазин. Управление ассортиментом по 

товарным категориям [Текст] / В. Снегирева. – СПб. : Питер, 2005. – 416 с. 

277. Соки "СМАК" – яким є смак позиційної невизначеності? 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.management.com.ua/ 

cases/case006.html>. 

278. Сорокина, М. В. Менеджмент торгового предприятия [Текст] / 

М. В. Сорокина. – СПб. : Питер, 2003. – 528 с. 

279. Споживчий ринок України: методологія дослідження та 

регулювання [Текст] : монографія / За ред. Л. О. Лігоненко. – К. : КНТЕУ, 

2007. – 379 с. 

280. Статистика рынка товаров и услуг [Текст] / Под ред. И. К. 

Беляевского. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 656 с. 

281. Статистичний щорічник України за 2008 рік [Текст] / Державний 

комітет статистики України ; за ред. О. Г. Осауленка. – К. : Консультант, 

2009. – 571 с. 

282. Статистичний щорічник України за 2009 рік [Текст] / за ред. О. Г. 

Осауленка ; відп. за випуск Н. П. Павленко. – К. : Державний комітет 

статистики України, 2010. – 567 с. 

283. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой [Текст] : / 

под ред. А. П. Градова, Б. И. Кузина. – СПб. : Спец. Литература, 1996. – 510 

с. 

284. Сухорукова, Т. Г. Оценка уровня продовольственной безопасности 

Украины и перспективы её повышения в условиях финансового кризисна 

[Текст] / Т. Г. Сухорукова // Вісник економіки транспорту і промисловості , 

2009. – № 26. – С. 207–209.  

285. Тарануха, Ю. В. Микроэкономика [Текст] : учеб. / Ю .В. Тарануха. 

– М.: МГУ, 2006. – 640 с. 

286. Тарасевич, В. М. Ценовая политика предприятия [Текст] : учебник 



 

 326 

/ В. М. Тарасевич. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2003. – 288 с. 

287. Татаренко, Г. Крупица удачи. Рынок круп [Текст] / Г. Татаренко, 

К. Ряполов // Бизнес. – 2007. – №18–19. – С. 138–141. 

288. Тахумова, О. В. Особенности формирования и развития 

регионального потребительского рынка [Текст] / О. В. Татаренко // Вестник 

Северо-Кавказского государственного технического университета. –2006. – 

№ 4 (8). – С. 86–94. 

289. Тваринницька галузь України: стан, структурні зміни та основні 

фактори сучасної модифікації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

<http://brc.undp.org.ua/img/publications/meat_BRAAC-09082010.pdf>. 

290. Теорія статистики [Текст] : навч.посіб. / П. Г. Вашків, П. І. Пастер, 

В. П. Сторожук, В. І. Ткач. – К. : Либідь, 2001. – 320 с. 

291. Тимченко, О. Д. Особливості формування структури товарної 

пропозиції споживчого ринку Харкова / О. Д. Тимченко, О. П. Ткаченко // 

Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. 

наук. пр. – Харків : ХДУХТ, 2010. – Вип. 2 (12). 

292. Ткаченко, Е. В. Ценообразование в розничной торговле [Текст] / 

Е. В. Ткаченко // Справочник экономиста. – 2005.  – № 11 (23). – С. 11–16. 

293. ТМ «Біола» представляє лінійку популярних ретро-напоїв. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

<http://www.publicity.kiev.ua/catalog/Novosti/TM_Biola_predstavlyaye_liniyku_ 

populyarnih_retro_napoyiv.html>. 

294. Топ-50 операторов продуктовой розницы в Украине (по данным 

Компании GT Partners Ukraine) [Електронний ресурс]. – Режим доступа : 

<http://www.ukrwine.kiev.ua/news/6171>. 

295. Тормоса, Ю. Г. Ціни та цінова політика [Текст] : навч. посібник / 

Ю. Г. Тормоса. – К. : КНЕУ, 2001. – 122 с. 

296. Тронев, К. Категории рыночная стоимость и рыночная цена в ІІІ 

томе «Капитала» Маркса [Текст] / К. Тронев // РЭЖ. – 1992. – № 2. – С. 15–

16. 

297. Туган-Барановський, М. І. Основи політичної економії [Текст] / М. 

І. Туган-Барановський. – Львів : Вид. центр ЛНУ, 2003. – 628 с. 

298. Украина переходит на дешевое продовольствие – розничные сети 

адаптируются к новым потребностям населения [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : <http://www.trademaster.com.ua>. 

299. Уланчук, В. С. Конкуренція та методи визначення 

конкурентоспроможності [Текст] / В. С. Уланчук, Н. О. Лисенко // Збірник 

наук. праць Уманського державного аграрного університету. – Умань : 

УДАУ, 2009. – Вип. 70. – Ч. 2. Економіка. – С. 254–263. 

300. Уткин, Э. А. Цены. Ценообразование. Ценовая политика. [Текст] / 

Э. А. Уткин. – М. : Тандем, ЭКМОС, 1997. – 223 с. 

http://www.publicity.kiev.ua/catalog/Novosti/TM_Biola_predstavlyaye_liniyku_populyarnih_retro_napoyiv.html


 

 327 

301. Филипенко, О. М. Основні тенденції розвитку роздрібної торгівлі в 

Україні у період економічної кризи [Текст] / О. М. Филипенко, І. В. Зінов’єва 

// Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ : зб. 

наук. пр. – Чернівці : ЧТЕІ, 2010. – Вип. III (39). – С. 223–227. 

302. Филипенко, О. М. Торгівля в Україні у період економічної кризи 

[Текст] / О. М. Филипенко // Інноваційні моделі та механізми управління 

українською економікою в умовах глобалізації : ХV  ювілейна міжвуз. наук.-

практ. конф., Харків, 28 квітня 2010 р. – Харків : ПВНЗ ХІНЕМ, 2010. – С. 

122–125.   

303. Филипенко, О. М. Вплив економічної кризи на розвиток 

підприємств роздрібної торгівлі в Україні [Текст] / О. М. Филипенко, І. В. 

Зінов’єва // Соціально-економічні аспекти розвитку України в умовах 

конкурентного середовища : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 

м. Первомайськ, 15 квітня 2010 р.  – Харків : ХДУХТ, 2010. – С. 54–56.  

304. Финансовый менеджмент [Текст] / Под ред. проф. Г. Б. Поляка. – 

М. : Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 518 с. 

305. Філіна, Г. І. Управління витратами і цінами [Текст] / Г. І. Філіна. – 

К. : Персонал, 2008. – 240 с. 

306. Формування та розвиток аграрного ринку [Текст] / за ред. П. Т. 

Саблук та ін. – К. : ННЦ ІАЕ, 2004. – 586 с. 

307. Харакоз, Л. В. Управління розвитком інституційного регулювання 

процесів ціноутворення [Текст] / Л. В. Харакоз, О. М. Харакоз // 

Економічний простір. – 2008. – № 17. – С. 55–63. 

308. Харьковские хлебопеки подписали меморандум о неповышении 

цен на хлеб [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

<http://atn.kharkov.ua/newsread.php?id=51983.. 

309. Хейне, П. Экономический образ мышления [Текст] / П.  Хейне, 

П. Д. Боуттке, Д. Л. Причитко ; [пер. с англ.]. – М. : Вильямс, 2007. – 530 с.  

310. Хруцкий, В. Є. Стимулювання збуту [Електронний ресурс] / В. Є. 

Хруцкий. – Режим доступу : <http://www.vlasnasprava.info/ua/dozvil/ 

press.html?_m=publications&_t=rec&id=10698>. 

311. Хью, С. П. Супермаркет: организация и управление [Текст] / С. П. 

Хью. – М. : Сирин, 2001. – 264 с. 

312. Цацулин, А. Н. Ценообразование в системе маркетинга [Текст] / 

А. Н. Цацулин. – М. : Филинъ, 1997. – 295 с. 

313. Ценовая политика предприятия [Текст] / В. М. Тарасевич ; 2-е изд. 

– СПб. : Питер, 2003. – 288 с. 

314. Ценообразование [Текст] : учеб. пособ. / науч. ред. Г. А. Тартарова. 

– М. : Финансы и статистика, 2008. – 192 с. 

315. Ценообразование и рентабельность продаж [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу : <http://www.marketing-ua.com/articles.php?articleId=2495>. 

316. Цены и ценообразование [Текст] : учебник / под ред. В. Е. 

http://www.marketing-ua.com/articles.php?articleId=2495


 

 328 

Есипова. – 5-е изд. – СПб. : Питер, 2008. – 480 с. 

317. Ціни на продовольчі товари – під контролем [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : <http://www.glukhiv.net/index.php/component/ 

blog_calendar/?year=2010&month=10&modid=99>. 

318. Ціни на продукти в Україні перевищують світові [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : <http://www.oglyadach.com/news/2010/1/5/ 

216588.htm>. 

319. Цінова стратегія: прозорість, зрозумілість, розвиток [Електронний 

ресурс] // Кримський діалог. – № 12 (190) від 29 березня 2008 року. – Режим 

доступу : <http://www.ki.rada.crimea.ua/ kd/2008/12/strategy.html>. 

320. Червяченко, А. В. Еволюція поняття ефективності [Текст] / А. В. 

Червяченко // Регіональні перспективи. – 2004. – №3–5 (40–42). – С. 102–104 

321. Черковец, В. Н. О росте производительности труда и 

эффективности социалистического производства [Текст] / В. Н Черковец // 

Плановое хозяйство. – 1982. – №4. – С. 115.  

322. Чорна, Л. О. Теоретичні основи розробки стратегії ціноутворення 

підприємств [Текст] / Л. О. Чорна // Фондовый рынок. – 2006. – № 20. – С. 30 

– 36. 

323. Чорна, М. В. Конкурентні переваги як умова забезпечення 

економічної безпеки підприємства торгівлі [Текст] / М. В. Чорна, О. О. 

Луцишина // Економічна безпека держави: стан, проблеми, напрямки 

зміцнення : Міжнародна науково-практична конференція, Харків. – Харків : 

ХНУВС, 2009. – С.132–133. 

324. Чорна, М. В. Конкуренція в роздрібній торгівлі: специфіка та 

особливості прояву [Текст] / М. В. Чорна // Економічна стратегія і 

перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. наук. праць. – Харків : 

ХДУХТ, 2010. – Вип. 2 (12).   

325. Чорна, М. В. Нова парадигма управління підприємствами [Текст] / 

М. В. Чорна // Strategiczne pytania swiatowej nauki – 2010 : materialy VI 

Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji. Volume 4. Ekinomiczne 

nauki. –Przemysl : Nauka i studia, 2010. – S. 68–70. 

326. Чорна, М. В. Особливості конкуренції в сучасній роздрібній 

торгівлі України [Текст] / М. В. Чорна // Науковий вісник Одеського держ. 

екон. ун-ту. Серія Економічні науки. – Одеса : ОДЕУ, 2010. – Вип.13 (114). – 

С. 183–192. 

327. Чорна, М. В. Оцінка конкурентостійкості підприємств роздрібної 

торгівлі [Текст] : монографія / М. В. Чорна, Ю. А. Овчаренко. – Харків : 

ХДТУБА, 2010. – 177 с.  

328. Чорна, М. В. Стратегія взаємодії підприємств роздрібної торгівлі з 

постачальниками [Електронний ресурс] / М. В. Чорна // Ефективна 

економіка. – Київ, 2010. 

329. Чорна, М. В. Сучасні особливості розвитку роздрібної торгівлі 

України [Текст] / М. В. Чорна // Соціально-економічні аспекти розвитку 

http://www.glukhiv.net/index.php/2010-07-19-10-34-01/190-2010-10-29-08-17-14


 

 329 

України в умовах конкурентного середовища : всеукр наук.-практ. конф., 8-9 

квітня 2010 р., м. Первомайськ. – Харків : ХДУХТ, 2010. – С. 191–192. 

330. Чорна, М. В. Сучасні особливості розвитку світової роздрібної        

торгівлі / М. В. Чорна // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери 

торгівлі та послуг : зб. наук. праць. – Харків : ХДУХТ, 2010. – Вип.1 (11). – 

С. 358 – 367.  

331. Чорна, М. В. Сучасні особливості розвитку світової роздрібної        

торгівлі [Текст] / М. В. Чорна // Економічна стратегія і перспективи розвитку 

сфери торгівлі та послуг : зб. наук. праць. – Харків : ХДУХТ, 2010. – Вип. 1 

(11). – С. 358 – 367. 

332. Чорна, М. В. Управління конкурентоспроможністю підприємств 

роздрібної торгівлі: теоретико-методологічні засади та практичний 

інструментарій [Текст] : монографія / М. В. Чорна. – Харків : ХДУХТ, 2010. – 

427 с. 

333. Чорна, М. В. Формування цінової політики підприємств роздрібної 

торгівлі [Текст] : монографія / М. В. Чорна, Л. М. Філіпішина. – Харків : 

ХДУХТ, 2007. – 155 с. 

334. Чубаков, Г. В. Стратегия ценообразования в маркетинговой 

политике предприятия [Текст] : метод. пособие / Г. В. Чубаков. – М. : 

ИНФРА-М, 1996. – 215 с. 

335.  Швець, О. О. Фактори впливу на ціну продукції 

молокопереробних підприємств [Електронний ресурс] / О. О. Швець. – 

Режим доступу : <http://www.btsau.kiev.ua/ua/edition.php?read=863>. 

336. Шкварчук, Л. О. Державне регулювання цін на продовольчому 

ринку [Текст] : монографія / Л. О. Шкварчук. – Львів : Простір-М, 2008. – 356 

с. 

337. Шкварчук, Л. О. Методологічні основи формування сучасної 

парадигми державного регулювання цін [Текст] / Л. О. Шкварчук // Науковий 

вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – 2007. – 

№12. – С. 17–21. 

338. Шуляк, П. Н. Финансы предприятия [Текст] : учеб. / П. Н. Шуляк. 

– М. : Дашков и К°, 2000. – 752 с. 

339. Щур, Д. Л. Основы торговли. Розничная торговля [Текст] / Д. Л. 

Щур, Л. В. Трухановим. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Дело и Сервис, 2002. 

– 800 с. 

340. Эванс, Дж. Маркетинг [Текст] /  Дж. Эванс, В. Берман; сокр. пер. с 

англ. – М. : Экономика, 1990. – 350 с. 

341. Эдвин Дж. Долан. Рынок: микроэкономическая модель [Текст] / 

Эдвин Дж. Долан, Е. Дейвид Линдсей.  С.-Петербург, 1992.  С. 399.  

342. Эклунд, К. Эффективная экономика: шведская модель: Экономика 

для начинающих и не только для них [Текст] / К. Эклунд ; пер. со шведск. И. 

Г. Гоц, Л. М. Сильченко ; науч. ред. А. М. Волков ; авт. предисл. В. В. Попов, 



 

 330 

Н. П. Шмелев.  М. : Экономика, 1991.  250 с.  

343. Экономика [Текст] : учеб. пособ. / под ред. А. С. Булатова. – М. : 

БЕК, 1995. – 341 с. 

344. Экономика предприятия [Текст] : Учебник / Под ред. проф. 

Сафронова Н.А. – М. : Юрист, 2001. – 608 с. 

345. Экономическая стратегия фирмы [Текст] : учеб. пособие / под ред. 

А. П. Градова – 2-е изд., испр. и доп. – СПб. : Специальная Литература, 1999. 

–589 с. 

346. Экономическая энциклопедия [Текст] / Под ред. Л. И. Абалкина – 

Ин-т экон. РАН. – М. : Экономика, 1999. – 1055 с. 

347. Экономическая энциклопедия. Политическая экономия [Текст] / 

Гл. ред. А. М. Румянцев ; В 4 т. – М. : Советская энциклопедия, 1972–1980. – 

Т.4 (Социология – «Я»). – 672 с.  

348. Эрроу, К. Возможности и пределы рынка как механизма 

распределения ресурсов [Текст] // THESIS – 1993. – № 2. – C. 55–58. 

349. Яковлев, Н. Я. Цены и ценообразование [Текст] : учеб. пособие / 

Н. Я. Яковлев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Маркетинг, 2001. – 106 с. 

350. Яценко, Р. М. Моделювання цінової політики підприємства в умовах 

нестаціонарного середовища [Текст] : автореф. дис… канд. екон. наук: 

08.00.11 / Р. М. Яценко. – Харків, 2007. – 20 с. 

351. Byung-Do Kim, Kannan Srinivasan, Ronald T. Wilcox, «Identifying 

Price Sensitive Consumers: The Relative Merits of Demographic vs. Purchase 

Pattern Information», Journal of Retailing, Summer 1999, – p. 173–193. 

352. Grosul, V. A. Problems of the enterprises networks development at the 

retail food stuffs market of Ukraine [Text] / V. A. Grosul // Nauka i studia. – 

Przemysl : Nauka i studia, 2010. – №7(31). – P. 5–10.  

353. Porter, M. E. How Competitive Forces Shape Strategy [Text] / M. E. 

Porter // Harvard Business Review. – 1979. – Vol. 57. – No.2. 

354. Porter, M. E. Competitive  Strategy [Text] / M. E. Porter // Techniques 

for Analizing Indjjstries and Competitors. – New York : The Free Press, 1980. 

355. Porter, M. E. Competitive Advantage [Text] / M. E. Porter // The Free 

Press.- New York, 1985. 

356. The structure of American economy 1919–1929, Camb. (Mass.), 1941; 

Input-output economics, N. Y., 1966. 

357. <http://www.bem.bseu.by/news>. 

358. <www.federalmcart.ksu.ru>. 
 

 

 



 

 331 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ 

 

 



 

 332 

Додаток А 

Дані щодо виробництва основних сільськогосподарських культур у 

господарствах усіх категорій 

 

Таблиця А.1 – Виробництво основних сільськогосподарських культур у 

господарствах усіх категорій 
 2009р. 2008р. 2009р. до 2008р. 

+, -  у % 

1 2 3 4 5 

Валовий збір, тис.т 

Зернові і зернобобові культури - 

всього 

46007,6 53290,1 -7282,5 86,3 

у тому числі     

пшениця 20885,1 25885,4 -5000,3 80,7 

жито 953,6 1050,8 -97,2 90,7 

ячмінь 11831,8 12611,5 -779,7 93,8 

овес 730,7 944,4 -213,7 77,4 

кукурудза на зерно 10468,3 11446,8 -978,5 91,5 

просо 139,3 220,7 -81,4 63,1 

гречка 188,6 240,6 -52,0 78,4 

рис 142,9 100,8 42,1 141,8 

Льон - довгунець(волокно) 1,2 3,0 -1,8 40,0 

Соняшник на зерно 6360,6 6526,2 -165,6 97,5 

Цукрові буряки (фабричні) 10020,8 13437,7 -3416,9 74,6 

Соя 1042,5 812,8 229,7 128,3 

Ріпак 1873,2 2872,8 -999,6 65,2 

Картопля 19696,1 19545,4 150,7 100,8 

Овочі 8301,8 7965,1 336,7 104,2 

Плоди та ягоди 1612,3 1504,1 108,2 107,2 

Виноград 468,7 415,3 53,4 112,9 

 Зібрана площа, тис.га   

Зернові і зернобобові культури - 

всього 

15468,3 15380,7 87,6 100,6 

у тому числі     

пшениця 6752,8 7053,6 -300,8 95,7 

жито 461,0 458,6 2,4 100,5 

ячмінь 4993,5 4167,2 826,3 119,8 

овес 415,6 445,4 -29,8 93,3 

кукурудза на зерно 2087,9 2440,1 -352,2 85,6 

просо 102,1 141,9 -39,8 72,0 

гречка 254,2 281,8 -27,6 90,2 

рис 24,5 19,8 4,7 123,7 

Льон - довгунець (волокно) 1,8 5,8 -4,0 31,0 

Соняшник на зерно 4192,8 4279,5 -86,7 98,0 

Цукрові буряки (фабричні) 319,5 377,2 -57,7 84,7 

Соя 622,3 537,9 84,4 115,7 

Ріпак 1013,6 1379,6 -366,0 73,5 

Картопля 1411,8 1408,9 2,9 100,2 

Овочі 456,0 457,9 -1,9 99,6 
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Продовження табл. А.1 
1 2 3 4 5 

Плодоягідні насадження1 227,5 233,4 -5,9 97,5 

Виноградники1 70,8 70,9 -0,1 99,9 

Урожайність, ц з 1 га зібраної площі 

Зернові і зернобобові культури - 

всього 

29,7 34,6 -4,9 85,8 

у тому числі     

пшениця 30,9 36,7 -5,8 84,2 

жито 20,7 22,9 -2,2 90,4 

ячмінь 23,7 30,3 -6,6 78,2 

овес 17,6 21,2 -3,6 83,0 

кукурудза на зерно 50,1 46,9 3,2 106,8 

просо 13,6 15,6 -2,0 87,2 

гречка 7,4 8,5 -1,1 87,1 

рис 58,3 50,9 7,4 114,5 

Льон - довгунець (волокно) 6,6 5,1 1,5 129,4 

Соняшник на зерно 15,2 15,3 -0,1 99,3 

Цукрові буряки (фабричні) 313,6 356,2 -42,6 88,0 

Соя 16,8 15,1 1,7 111,3 

Ріпак 18,5 20,8 -2,3 88,9 

Картопля 139,5 138,7 0,8 100,6 

Овочі 182,0 173,9 8,1 104,7 

Плоди та ягоди 70,9 64,4 6,5 110,1 

Виноград 66,2 58,6 7,6 113,0 
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Додаток Б 

Анкети опитування споживачів продовольчих товарів в Харківській області  

 

Анкета Б.1 

Опитування споживачів продовольчих товарів в Харківській області 

(мета – аналіз еластичності попиту до зміни ціни) 

 

Найменування товару 

Правильну, на вашу думку, відповідь закреслити 

 Оцінка у балах 

1 2 3 

1  Наскільки значні для вас витрати на 

придбання товару за абсолютною 

величиною? 

незначні значні  дуже значні 

2 Яка частка даного товару у загальних 

витратах на одержання кінцевого 

результату? 

мала середня велика 

3 Оцінить значимість даного товару для вас це товар 

першої 

необхідно

сті 

цей товар я 

регулярно 

використовую, 

але він не є 

необхідним 

даний 

товар 

належить 

до 

делікатесни

х 

4 Якщо ціна на даний товар зросте до 5%, то  обсяг 

купівлі не 

зміниться 

скорочено 

купівлю до 5% 

не 

купуватиме

те цей 

товар 

5 Якщо ціна на даний товар зросте від 5% до 

10%, то 

обсяг 

купівлі не 

зміниться 

скорочено 

купівлю від 

5% до 10% 

не 

купуватиме

те цей 

товар 

6 Якщо ціна на даний товар зросте від 10% до 

20%, то 

обсяг 

купівлі не 

зміниться 

скорочено 

купівлю від 

10% до 20% 

не 

купуватиме

те цей 

товар 

7 Якщо ціна на даний товар зросте понад 20%, 

то 

обсяг 

купівлі не 

зміниться 

буде 

скорочено 

купівлю на 

понад 20% 

не 

купуватиме

те цей 

товар 

8 Вкажіть ту ціну, яку Ви вважаєте найбільш 

прийнятною для даного товару 

будь-яка 

ціна  

наявна ціна менша ціна 

Особливі примітки: 

 

 

Дякуємо за участь  

Шкала еластичності попиту споживачів за ціною: 

8-12 балів – нееластичні за ціною товари; 

13-18 балів – одинична еластичність за ціною; 

19-24 бали – еластичні за ціною товари. 
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Продовження додатку Б 

 

Анкета Б.2 

Опитування споживачів продовольчих товарів в Харківській області 

(мета – аналіз перехресної еластичності попиту до зміни ціни) 

 

Найменування товару 

Правильну, на вашу думку, відповідь закреслити 

 Оцінка у балах 

1 2 3 
1 Наскільки значне для вас придбання 

даного товару? 

незначне значне дуже значне 

2 Існують умови, за яких Ви 

відмовитися від придбання даного 

товару? 

існують існують за 

певних умов 

не існують 

3 Наявні для Вас товари, які замінять 

даний товар? 

не існують існують за 

певних умов 

існують 

4 Замінник є у даній товарній групі? ні так за певних 

умов 

так 

5 Якщо ціна на даний товар зросте, то 

Ви купуватиме товар-замінних? 

ні так за певних 

умов 

так 

6 Наявні для вас товари, які 

доповнюють даний товар? 

існують існують за 

певних умов 

не існують 

7 Доповнюючий товар є у даній 

товарній групі 

так так за певних 

умов 

ні 

8 Якщо ціна на даний товар зросте, то 

Ви скоротити також купівлю товару 

доповнювача? 

так так за певних 

умов 

ні 

Особливі примітки: 

 

 

 

 

Дякуємо за участь  

 

Шкала перехресної еластичності попиту споживачів: 

8-12 балів – нееластичні за ціною товари; 

13-18 балів – одинична еластичність за ціною; 

19-24 бали – еластичні за ціною товари. 
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Продовження додатку Б 

Анкета Б.3 

Опитування споживачів продовольчих товарів в Харківській області 

(мета – аналіз еластичності попиту за доходами) 

 

Найменування товару 

Правильну, на вашу думку, відповідь закреслити 

 Оцінка у балах 

1 2 3 
1 Наскільки значні для вас витрати 

на придбання товару у % від 

загальної суми грошових коштів, 

якими Ви володієте)? 

незначні значні  дуже значні 

2 Якщо Ваш дохід зросте на 10%, 

яким чином це відобразиться на 

його придбанні? 

обсяг купівлі 

не зміниться 

купівля 

зросте 

незначно 

обсяг купівлі 

зросте більше ніж 

на 10% 

3 Якщо Ваш дохід знизиться на 

10%, яким чином це відобразиться 

на його придбанні? 

обсяг купівлі 

не зміниться 

купівля 

знизиться 

незначно 

обсяг купівлі 

зменшиться 

більше ніж на 10% 

та більше 

4 Якщо Ваш дохід зросте від 10% 

до 20%, яким чином це 

відобразиться на його придбанні? 

обсяг купівлі 

не зміниться 

купівля 

зросте 

незначно 

обсяг купівлі 

зросте від 10% до 

20% та більше 

5 Якщо Ваш дохід знизиться від 

10%, до 20%, яким чином це 

відобразиться на його придбанні? 

обсяг купівлі 

не зміниться 

купівля 

знизиться 

незначно 

обсяг купівлі 

зменшиться від 

10% до 20% та 

більше 

6 Якщо Ваш дохід зросте більше 

ніж на 20%, яким чином це 

відобразиться на його придбанні? 

обсяг купівлі 

не зміниться 

купівля 

зросте 

незначно 

обсяг купівлі 

зросте більше ніж 

на 20% 

7 Якщо Ваш дохід знизиться більше 

ніж на 20%, яким чином це 

відобразиться на його придбанні? 

обсяг купівлі 

не зміниться 

купівля 

знизиться 

незначно 

обсяг купівлі 

зменшиться 

більше ніж на 20%  

8 Вкажіть ту ціну, яку Ви вважаєте 

найбільш прийнятною для 

Вашого рівня доходів 

будь-яка ціна  наявна ціна ціна повинна 

змінюватися 

відповідно зміні 

моїх доходів 

Особливі примітки: 

 

 

 

 

Дякуємо за участь  

 

Шкала еластичності попиту споживачів за ціною: 

8-12 балів – нееластичні за доходом ціна на товари; 

13-18 балів – одинична еластичність ціни за доходом; 

19-24 бали – еластичні ціни за доходом. 
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Продовження додатку Б 

Анкета Б.4 

Опитування споживачів продовольчих товарів в Харківській області 

(мета – аналіз перехресної еластичності попиту до зміни ціни) 

 
Найменування товару 

Правильну, на вашу думку, відповідь закреслити 

 Оцінка у балах 

1 2 3 
1  за абсолютною величиною (або у % від 

загальної суми грошових коштів, якими 

Ви володієте) ? 

незначні значні  дуже значні 

2 Яка частка даного товару у загальних 

витратах на одержання кінцевого 

результату? 

мала середня велика 

3 Оцінить значимість даного товару для 

вас 

це товар 

першої 

необхідності 

цей товар я 

регулярно 

використовую, 

але він не є 

необхідним 

даний товар 

належить до 

делікатесних 

4 Якщо ціна на даний товар зросте до 5%, 

то  

обсяг 

купівлі не 

зміниться 

буде 

скорочено 

купівлю до 5% 

не 

купуватимете 

цей товар 

5 Якщо ціна на даний товар зросте від 5% 

до 10%, то 

обсяг 

купівлі не 

зміниться 

буде 

скорочено 

купівлю від 

5% до 10% 

не 

купуватимете 

цей товар 

6 Якщо ціна на даний товар зросте від 

10% до 20%, то 

обсяг 

купівлі не 

зміниться 

буде 

скорочено 

купівлю від 

10% до 20% 

не 

купуватимете 

цей товар 

7 Якщо ціна на даний товар зросте понад 

20%, то 

обсяг 

купівлі не 

зміниться 

буде 

скорочено 

купівлю на 

понад 20% 

не 

купуватимете 

цей товар 

8 Вкажіть ту ціну, яку Ви вважаєте 

найбільш прийнятною для даного 

товару 

менша ціна наявна ціна будь-яка ціна 

Особливі примітки: 

 

 

 

 

Дякуємо за участь  

 

Шкала перехресної еластичності попиту споживачів: 

8-12 балів – наявні товари доповнювачи; 

13-18 балів – відсутні товари-замінювачі та товари-доповнювачі; 

19-24 бали – наявні товари-замінювачі. 
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Додаток В 

Перелік нормативно-правових актів щодо регулювання цін на продовольчі 

товари на місцевому рівні в Україні 

 

Таблиця В.1 – Основні нормативно-правові акти щодо регулювання цін 

на продовольчі товари на місцевому рівні в Україні 
Орган місцевої влади Нормативно-правові акти щодо регулювання цін 

на продовольчі товари 

1 2 

Рада Міністрів Автономної 

Республіки Крим 

Постановление № 57 от 10 февраля 2009 года «О 

регулировании цен на отдельные виды социально 

значимых продовольственных товаров» 

Вінницька обласна державна 

адміністрація 

Розпорядження №190 від 21.05.2008 «Про 

затвердження додаткового комплексу заходів по 

стримуванню зростання індексу споживчих цін» 

Розпорядження №88 від 18.03.2008 «Про тимчасове 

державне регулювання цін на основні види хліба» 

Розпорядження №493 від 02.12.2008 «Про 

встановлення граничних торговельних надбавок 

(націнок) на продукцію громадського харчування» 

Розпорядження №18 від 22.01.2007 «Про державне 

регулювання цін на основні види хліба, борошно, 

макаронні вироби, крупи та цукор» 

Розпорядження №399 від 26.10.2007 «Про 

декларування зміни оптово-відпускних цін на 

продовольчі товари» 

Розпорядження №146 від 21.04.2006 «Про тимчасове 

державне регулювання цін на основні види хліба для 

дочірнього підприємства "Вінницяхліб" ВАТ "Концерн 

Хлібпром"» 

Волинська обласна державна 

адміністрація 

Розпорядження №521 від 29.12.2007 «Про цінову 

ситуацію на споживчому ринку області 

Розпорядження №371 від 21.09.2007 «Про заходи щодо 

стабілізації у Волинській області цін на основні 

продовольчі товари» 

Дніпропетровська обласна 

державна адміністрація 

Розпорядження  №Р-117/0/3-08 від 14.03.2008 «Про 

декларування зміни оптово-відпускних цін на 

продовольчі товари» 

Розпорядження №32-р-06, 03.02.2006 «Про порядок 

встановлення цін і тарифів на продукцію, товари та 

послуги» 

Донецька обласна державна 

адміністрація 

Розпорядження №267 від 05.06.2008 «Про становлення 

граничних рівнів торговельних надбавок на 

продовольчі товари» 

Житомирська обласна державна 

адміністрація 

Розпорядження №190, 20.05.2008 «Про регулювання 

цін на борошно, хліб та хлібобулочні вироби» 

Розпорядження №365 від 25.10.2007 «Про здійснення 

контролю за ціновою ситуацією на ринку основних 

продовольчих товарів» 

Розпорядження №368 від 26.10.2007 «Про 

запровадження регулювання цін на борошно, хліб та  
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 хлібобулочні вироби» 

Розпорядження №427 від 11.12.2006 «Про 

встановлення граничних оптово-відпускних цін на хліб 

виробництва ВАТ "Житомирхліб"» 

Закарпатська обласна державна 

адміністрація 

Розпорядження №489 від 12.08.2008 «Про державне 

регулювання цін на продовольчі товари» 

Запорізька обласна державна 

адміністрація 

Розпорядження № 269 від 26.05.98 «Про граничні рівні 

торговельної надбавки на дитяче харчування» 

Розпорядження № 352 від 22.09.2008 «Про 

встановлення граничних рівнів рентабельності 

виробництва борошна, хліба і хлібобулочних виробів» 

Розпорядження № 353 від 22.09.2008 «Про 

встановлення граничних торговельних 

(постачальницько-збутових) надбавок на продовольчі 

товари» 

Розпорядження  №230 від 08.07.2009 «Про 

декларування зміни оптово-відпускних цін на 

продовольчі товари» 

Івано-Франківська обласна 

державна адміністрація 

Розпорядження №168 від 31.03.2008 «Про 

регулювання цін на окремі продовольчі товари» 

Луганська обласна державна 

адміністрація 

Розпорядження №1351 від 25.10.2007 «Про 

декларування зміни оптово-відпускних цін на 

продовольчі товари» 

Розпорядження №1411 від 14.11.2007 «Про 

регулювання цін на окремі види продовольчих 

товарів» 

Розпорядження №637 від 19.08.2005 «Про 

регулювання цін на дитяче харчування» 

Розпорядження №828 від 02.11.2004 «Про 

регулювання цін на окремі види продовольчих 

товарів» 

Розпорядження №381 від 09.07.2003 «Про тимчасове 

державне регулювання цін на окремі види 

продовольчих товарів» 

Миколаївська обласна державна 

адміністрація 

Розпорядження №131-р від 01.04.2008 «Про утворення 

обласної узгоджувальної комісії з питань координації 

міжгалузевих відносин щодо регулювання цінової 

ситуації на ринку продовольчих товарів, зокрема 

виробництва та реалізації хліба» 

Розпорядження № 358-р від 12 серпня  2008 р. «Про 

введення  регулювання  оптово-відпускних цін на 

цукор, олію соняшникову» 

Одеська обласна державна 

адміністрація 

Розпорядження  №614/А-2008 від 11.08.2008 «Про 

встановлення граничного рівня торговельних надбавок 

(націнок) на продукцію громадського харчування» 

Розпорядження №665/А-2008 від 28.08.2008 «Про 

тимчасову робочу групу з проведення аналізу 

матеріалів щодо питань обґрунтованості підвищення 

цін на соціально значущі продукти харчування та 



 

 340 

 Продовження таблиці В.1 

1 2 

пально-мастильні матеріали» 

Розпорядження №714/А-2008 від 12.09.2008 «Про 

регулювання цін на м'ясо, реалізоване з державного 

резерву» 

Розпорядження №837/А-2008 від 16.10.2008 «Про 

запровадження регулювання оптово-відпускних цін на 

продовольчі товари шляхом декларування їх зміни» 

Полтавська обласна державна 

адміністрація 

Розпорядження №156 від 13.05.2010 «Про 

декларування зміни оптово-відпускних цін» 

Розпорядження №124 від 17.04.2008 «Про комісію з 

питань дотримання державної дисципліни цін на 

споживчому ринку при облдержадміністрації» 

Розпорядженням № 228 від  11.07.2008 «Про Порядок 

державного регулювання цін (тарифів) на окремі види 

продукції, товарів і послуг, що реалізуються в області» 

Рівненська обласна державна 

адміністрація 

Розпорядження №124 від 02.04.2010 «Про запобігання 

негативним тенденціям у ціновій ситуації на 

споживчому ринку області» 

Розпорядження № 424 від 22.06.2006 р. «Про 

регулювання торговельних надбавок на основні 

продукти харчування» 

Севастопольська міська 

державна адміністрація 

Распоряжение № 521-р от 08.07.2008 г. «О 

мероприятиях по регулированию цен на 

продовольственном рынке г.Севастополь»  

Розпорядження №476-р від 27.06.2008 «Про 

регулювання оптово-відпускних цін на деякі 

продовольчі товари шляхом декларування їх зміни» 

Распоряжение № 861-р от 24.09.2007 г. «Об 

установлении предельных уровней рентабельности 

при производстве муки пшеничной первого и второго 

сорта, муки ржаной обдирной, хлеба и хлебобулочных 

изделий из муки пшеничной первого и второго сорта, 

из смеси муки пшеничной первого и второго сорта и 

ржаной обдирной, а также хлеба и хлебобулочных 

изделий для диабетиков» 

Распоряжение № 221-р 18.02.2002г. «Об утверждении 

граничного уровня рентабельности  и торговых 

надбавок на продукты питания для детей» (с 

изменениями от 18.08.2005г. № 1051-р) 

Сумська обласна державна 

адміністрація 

Розпорядження №35 від 01.02.2007 «Про 

запровадження державного регулювання цін на окремі 

продовольчі товари» 

Розпорядження №665 від 17.10.2007 «Про державне 

регулювання цін на борошно, хліб і хлібобулочні 

вироби» 

Тернопільська обласна державна 

адміністрація 

Розпорядження №120 від 05.03.2010 «Про заходи щодо 

забезпечення цінової стабільності в області» 

Розпорядження №527 від 13.08.2007 «Про 

запровадження регулювання цін на виробництво 

борошна, хліба та хлібобулочних виробів» 



 

 341 

 Продовження таблиці В.1 

1 2 

Розпорядження №406 від 05.07.2006 «Про окремі 

питання щодо регулювання цін (тарифів) в області» 

Харківська обласна державна 

адміністрація  

Розпорядження №277 від 08.05.2008 «Про 

декларування зміни оптово-відпускних цін на 

продовольчі товари» 

Розпорядження № 321 від 29.05.2008 "Про граничні 

торговельні (постачальницько-збутові) надбавки на 

основні продукти харчування"  

Розпорядження № 320 від 29.05.2008 "Про граничні 

торговельні (постачальницько-збутові) надбавки на 

окремі види продовольчих товарів"  

Розпорядження № 318 від 29.05.2008 року "Про 

граничний рівень рентабельності виробництва 

борошна"  

Розпорядження № 443 Про граничні торговельні 

(постачальницько-збутові) надбавки на яловичину, 

свинину, м’ясо птиці 

Розпорядження № 577 від 19.10.2009 «Про граничний 

рівень рентабельності та граничну торговельну 

надбавку на дитяче харчування» 

Розпорядження № 578 від 19.10.2009 «Про 

встановлення нормативів рентабельності за надання в 

оренду торгових приміщень (площ) та устаткування на 

ринках з продажу продовольчих та непродовольчих 

товарів»  

Херсонська обласна державна 

адміністрація 

Розпорядження № 697 від 02.06.2008 «Про 

запровадження державного регулювання цін на окремі 

види продовольчих товарів в області» 

Хмельницька обласна державна 

адміністрація 

Розпорядження №338/2008-р від 24.06.2008 «Про 

цінову ситуацію на ринках послуг і основних 

продовольчих товарів в області» 

Розпорядження №431/2008-р від 15.08.2008 «Про 

запровадження державного регулювання 

ціноутворення на окремі продовольчі товари» 

Розпорядження №377/2007-р від 16.11.2007 «Про 

запровадження державного регулювання цін на окремі 

продовольчі товари» 

Черкаська обласна державна 

адміністрація 

Розпорядження №327 від 27.09.2007 «Про 

регулювання цін на борошно і хліб» 

Розпорядження №464 від 29.12.2007 «Про 

регулювання цін на основні продовольчі товари» 

Чернівецька обласна державна 

адміністрація 

Розпорядження №302-р від 09.06.2008 «Про 

регулювання цін на окремі види продовольчих 

товарів» 

Розпорядження №317 від 04.09.2008 «Про 

декларування зміни оптово-відпускних цін на 

продовольчі товари» 

Чернігівська обласна державна 

адміністрація 

Розпорядження № 445 від 04.12.2007 р. «Про 

ціноутворення на продовольчі товари» 

Розпорядження №431 від 15.12.2008 р. «Про 
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регулювання цін на дитяче харчування»  

Київська міська державна 

адміністрація 

Розпорядження №1508 від 30.09.1997 «Про граничну 

ціну на цукор-пісок» 

Розпорядження №1010 від 23.06.1999 «Про ціни на 

цукор» 

Розпорядження №455 від 11.03.2002 «Про 

встановлення цін на борошно» 

Розпорядження №1464 від 27.10.2008 «Про 

регулювання цін на основні продовольчі товари» 

Київська міська рада Рішення №90/963 від 23.10.2003 «Про заходи щодо 

регулювання цін на хліб і хлібобулочні вироби в м. 

Києві» 

Рішення №11/171 від 26.09.2002 «Про зниження цін на 

окремі види хліба та хлібобулочні вироби в місті 

Києві» 

Рішення №272/1706 від 14.03.2002 «Про зниження цін 

на окремі види хліба і хлібобулочні вироби в місті 

Києві» 

Рішення №24/745 від 03.02.2000 «Про деякі питання 

запровадження тимчасового державного регулювання 

цін на споживчому ринку м. Києва» 

Рішення №1147/1808 від 12.07.2007 «Про 

встановлення мораторію (заборони) на підвищення цін 

на хліб і хлібобулочні вироби у місті Києві» 
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Додаток Г 

Дані моніторингу цін на продовольчі товари у Харківській області 

 

Таблиця Г.1 – Дані моніторингу цін на підприємствах торгівлі у 

Харківській області станом на 20.11.2010 року 

№ 

з/п 
Назва товару 

Один. 

виміру 

Роздрібна ціна (грн.) 
Торговельна надбавка 

(%) 

міні-

мальна 

макси-

мальна 
середня 

міні-

мальна 

макси-

мальна 
середня 

1 
Борошно пшеничне 

в/сорту 
1 кг 2,91 3,74 3,17 4,9 10,0 9,0 

2 

2.1  Хліб з борошна 

пшеничного 

першого сорту 

1 кг 3,06 3,76 3,30 10,0 10,0 10,0 

2.2  Хліб житньо-

пшеничний 
1 кг 1,73 4,88 3,66 8,1 10,0 9,5 

2.3  Хліб з борошна 

пшеничного вищого 

сорту 

1 кг 3,75 4,54 4,10 8,3 10,0 9,5 

3 

Макаронні вироби 

(вермішель з 

борошна 

пшеничного вищого 

сорту) 

1 кг 3,60 5,63 4,50 5,9 10,0 9,2 

4 Крупи 

4.1 гречана 1 кг 9,80 13,75 10,16 6,0 10,0 9,0 

4.2 манна 1 кг 3,41 4,58 3,68 2,9 10,0 7,8 

4.3 рис 1 кг 7,00 10,10 7,97 5,9 10,0 8,4 

5 
Яловичина 1 

категорії 
1 кг 33,90 39,50 36,20 8,7 10,0 9,9 

6 Свинина 1 кг 34,46 41,39 37,19 9,8 10,0 9,9 

7 Птиця 1 кг 15,90 19,00 17,68 3,0 10,0 8,0 

8 
Ковбаса варена 1 

сорту 
1 кг 25,41 34,65 28,25 10,0 10,0 10,0 

9 Молоко жирн. 2,5 % 1 л 4,97 7,54 6,00 6,9 10,0 9,7 

10 Сметана жирн. 20 % 1 кг 12,47 22,13 15,80 6,9 10,0 9,6 

11 
Масло вершкове, 

72,5 % 
1 кг 32,75 60,05 44,57 5,0 10,0 8,5 

12 
Сир кисломолочний, 

жирн. 9 % 
1 кг 27,44 40,96 30,75 7,0 10,0 9,6 

13 Яйця курячі 1 дес 4,90 9,41 7,00 7,0 10,0 9,1 

14 Цукор-пісок 1 кг 7,35 8,82 8,31 2,6 10,0 5,7 

15 
Олія соняшникова 

рафінована 
1 кг 9,53 11,88 11,00 3,1 10,0 8,1 

16 Сіль 1 кг 0,75 1,20 0,86 6,1 39,0 17,5 

 



 

 344 

 

Таблиця Г.2 – Дані моніторингу цін на продовольчих ринках у 

Харківській області станом на 20.11.2010 року 

№    

п/п 
Назва товару 

Одиниця 

виміру 

Роздрібна ціна (грн.) 

Мінімальна Максимальна Середня 

1 Яловичина 1 кг 31,66 46,66 36,98 

2 Свинина 1 кг 34,50 50,00 41,68 

3 Сало 1 кг 10,00 30,00 20,26 

4 Птиця (кури) 1 кг 16,50 29,00 18,42 

5 
Молоко розливне,  

жирн. 2,5 % 1 л 4,00 8,00 5,13 

6 Сметана, жирн. 20 % 1 кг 10,00 30,00 17,50 

7 
Сир кисломолочний,  

жирн. 9 % 1 кг 20,00 35,00 21,40 

8 
Масло вершкове,  

жирн. 72,5 % 1 кг 30,00 65,00 41,38 

9 Олія соняшникова 1 кг 8,00 12,50 9,62 

10 Яйця курячі 1 дес 5,00 9,00 6,99 

11 Цукор пісок 1 кг 7,50 9,00 8,27 

12 
Борошно пшеничне 

вищого сорту 1 кг 2,80 4,00 3,21 

13 

Макаронні вироби 

(вермішель з борошна 

пшеничного вищого 

сорту) 1 кг 3,80 6,50 4,30 

14 Крупи 
14.1 гречана 1 кг 9,00 13,80 10,24 

14.2 рис 1 кг 7,75 12,50 9,20 

15 Картопля 1 кг 3,50 6,00 4,15 

16 Капуста білокачанна 1 кг 2,80 4,00 3,48 

17 Морква  1 кг 3,00 6,00 4,48 

18 Буряки 1 кг 2,00 5,00 3,50 

19 Цибуля ріпчаста 1 кг 3,00 7,00 4,50 

20 Яблука 1 кг 2,40 8,00 4,76 

21 Сіль 1 кг 0,75 1,35 0,95 
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Додаток Д 

Інформація по роздрібним цінам на продукти харчування в різних точках реалізації м. Харкова 

за групами з урахуванням сегмента ринку станом на 01.11.2010 р. 

 

Таблиця Д.1 – Дані по роздрібним цінам на продукти харчування в супермаркетах м. Харкова за групами з 

урахуванням сегмента ринку станом на  01.11.2010 р. 

 

Найменування 

товарів 

Супермаркети 

«Класс» «Таргет» «ЮСИ» «Рост» «ВК» «Білла» «Караван» «Фоззі» «АТБ» «Сільпо» «Дігма» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Соціально значимі товари 

Батон 

"Слобожанський"  

450 г ХЗ № 11 

- - 3,45 3,30 3,30 3,19 3,36 - - 3,29 3,45 

Молоко "Ромол" 

2,5% 950 г 
7,16 7,17 7,10 7,16 7,16 6,99 7,14 7,15 7,19 6,85 7,17 

Цукор "Олімп" 

1кг 
- - - 8,70 - - - 9,28 - - - 

Олія рослинна 

"Олейна" 1 л 
12,15 12,24 12,20 12,01 12,26 12,29 12,04 12,00 11,89 11,95 12,50 

Масло вершкове 

"Заречье" 72,5% 
11,81 11,49 11,50 11,81 11,81 12,05 11,81 11,81 11,60 11,79 11,81 

Вермішель довга 

Екстра «ТАЯ» 

450 г  

4,14 3,86 3,49 3,05 3,63 - 4,10 3,15 3,55 3,76 3,09 

Рис "Олимп" дов-

гозернистий 1 кг 
8,59 - - 8,13 - - - - - 8,29 8,43 
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Продовження таблиці Д.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Крупа гречана 

"Олимп" 1 кг 
- - - 12,29 - - 12,30 12,63 - 12,71 - 

Борошно "Ново-

покровске" 2 кг 
7,10 7,14 6,80 6,94 6,89 8,10 7,80 7,92 6,99 6,69 7,59 

Курятина «Ряба» 

(тушка) 1 кг 
18,95 18,90 17,49 - 18,61 18,49 16,99 16,99 - 17,59 18,37 

Товари масового попиту 

Ковбаса молочна 

варена ХМК в\с   

1 кг 

58,31 54,45 53,55 54,45 52,81 62,90 51,99 49,97 51,40 53,46 53,80 

Макаронні виро-

би "Шебекинс-

кие" спіраль 450 г 

8,45 8,69 8,91 6,96 7,66 7,99 6,37 7,76 7,20 7,84 8,15 

Риба хек 1кг 22,90 25,90 26,95 27,30 22,17 28,49 27,21 23,65 26,99 22,29 23,98 

Яблука вітчизняні 5,99 4,99 5,49 5,49 5,49 5,49 3,95 3,99 5,65 3,55 4,37 

Картопля 1кг 5,89 4,99 6,00 5,99 5,90 4,49 4,65 4,05 6,50 4,77 5,75 

Цибуля ріпчаста  

1 кг 
5,49 5,49 5,49 5,99 5,98 5,99 3,99 4,05 5,25 5,55 5,41 

Морква 1 кг 4,79 5,99 5,49 4,99 4,19 4,99 3,79 4,04 5,00 4,99 4,25 

Капуста білоголо-

ва 1 кг 
3,99 3,49 3,79 3,99 4,68 4,29 2,97 2,96 3,75 3,33 3,55 

Інші продовольчі товари 

Ковбаса п\к ХМК 

"Салямі віденсь-

ка" 1 сорт 1 кг 

66,93 66,93 67,75 69,00 64,92 71,50 68,88 59,20 62,70 59,90 65,70 
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Продовження таблиці Д.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Рис "Бп Альтер-

натива" Жасмин 

0,5 кг 

17,10 15,34 14,65 14,60 14,91 14,99 - - - - - 

М'ясо яловичина 

вирізка 1 кг 
46,90 79,95 - 43,30 - 61,99 - 47,98 - - - 

М'ясо свинина 

вирізка 1 кг 
51,90 54,95 - 48,50 66,29 71,99 58,99 65,90 - - - 

Яблука імпортні 

Гренд сміт 1 кг 
22,99 22,99 - 23,99 23,85 27,99 23,90 21,59 - 19,99 - 

Коньяк 

"Коктебель" (3 

зірки) 0,5 л 

- - - 50,00 44,10 44,99 43,20 - - - 45,00 

Вино "Інкерман" 

червоне сухе 0,7 л 
34,37 30,51 32,40 34,05 32,96 33,99 34,05 30,51 30,55 29,69 34,05 

Вино "Сапераві" 

Талісман 

грузинське 0,7 л  

- 54,15 59,65 56,86 - - 74,00 - - - - 

Шампанське 

"Советское" 

Харків н\с 0,7 л 

19,85 23,30 22,50 25,97 24,20 21,40 19,90 19,99 26,99 23,59 24,70 
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Таблиця Д.2 – Дані по роздрібним цінам на продукти харчування в продовольчих магазинах формату «біля дому»  

м. Харкова за групами з урахуванням сегмента ринку станом на 01.11.2010 р. 

 

Найменування товарів 

Продовольчі магазини формату «біля дому» 

«Даніл» «Смак» «Фуршет» «Мелочь «Удача» 
Гастроном 

 «Сумський базар» 

1 2 3 4 5 6 

Соціально значимі товари 

Батон "Слобожанський"  450 г ХЗ 

№ 11 
3,40 3,45 - 3,50 3,40 

Молоко "Ромол" 2,5% 950 г 7,75 7,60 7,80 7,75 9,00 

Цукор "Олімп" 1 кг 9,00 12,00 11,30 - 11,00 

Олія рослинна "Олейна" 1 л 12,75 15,25 12,65 13,50 13,50 

Масло вершкове "Заречье" 72,5% 13,80 14,50 14,20 14,80 15,50 

Вермішель довга Екстра «ТАЯ» 

450 г  
4,00 - - - - 

Рис "Олимп" довгозернистий 1 кг 10,00 - 9,40 10,00 11,00 

Крупа гречана "Олимп" 1 кг 13,80 - 15,50 14,75 14,80 

Борошно "Новопокровске" 2 кг 8,50 8,90 8,25 8,75 8,85 

Курятина «Ряба» (тушка) 1 кг 19,60 20,10 19,95 20,90 19,90 

Товари масового попиту 

Ковбаса молочна варена ХМК в\с   

1 кг 
58,50 63,40 63,40 58,30 59,90 

Макаронні вироби "Шебекинские" 

спіраль 450 г 
8,30 10,00 8,80 8,75 9,25 

Риба хек 1кг 28,00 29,50 27,80 25,90 28,50 

Яблука вітчизняні 1 кг 4,80 7,00 8,00 8,50 10,00 
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Продовження таблиці Д.2 

1 2 3 4 5 6 

Картопля 1кг 5,40 6,00 6,20 6,50 8,00 

Цибуля ріпчаста 1 кг 5,90 6,00 6,80 6,50 8,00 

Морква 1 кг 4,90 6,00 5,50 6,50 8,00 

Капуста білоголова 1 кг 3,90 4,60 4,70 4,50 6,00 

Інші продовольчі товари 

Ковбаса п\к ХМК "Салямі віденсь-

ка" 1 сорт 1 кг 
75,60 74,30 72,90 74,20 76,20 

Рис "Бп Альтернатива" Жасмин 0,5 

кг 
- - - - - 

М'ясо яловичина вирізка 1 кг 60,00 62,50 60,20 58,00 60,00 

М'ясо свинина вирізка 1 кг 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

Яблука імпортні Гренд сміт 1 кг - - - - - 

Коньяк "Коктебель" (3 зірки) 0,5 л 46,00 40,00 - - - 

Вино "Інкерман" червоне сухе 0,7 л 33,00 34,00 33,25 35,40 38,15 

Вино "Сапераві" Талісман 

грузинське 0,7 л  
- - - - - 

Шампанське "Советское" Харків 

н\с 0,7 л 
27,40 26,00 24,95 27,50 28,45 
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Таблиця Д.3 – Дані по роздрібним цінам на продукти харчування на продовольчих ринках м. Харкова і області за 

групами з урахуванням сегмента ринку станом на  01.11.2010 р. 

 

Найменування товарів 

Продовольчі ринки 

Центральний 

ринок 

Кутузівський 

ринок 

Салтівський 

ринок 

Сільська 

місцевість 

1 2 3 4 5 

Соціально значимі товари 

Батон "Слобожанський"  450 г ХЗ №11 - 3,30 3,40 4,00 

Молоко "Ромол" 2,5% 950 г 7,20 8,00 7,20 6,00 

Цукор "Олімп" 1кг - 10,60 - 9,00 

Олія рослинна "Олейна" 1 л 12,80 13,00 12,50 13,00 

Масло вершкове "Заречье" 72,5% 13,20 14,50 12,50 13,80 

Вермішель довга Екстра «ТАЯ» 450 г  - 4,00 - 5,00 

Рис "Олимп" довгозернистий 1кг - 11,00 - 10,00 

Крупа гречана "Олимп" 1кг - 14,35 - 13,00 

Борошно "Новопокровске" 2 кг 7,80 9,00 7,00 8,00 

Курятина «Ряба» (тушка) 1 кг 18,20 17,90 18,50 21,00 

Товари масового попиту 

Ковбаса молочна варена ХМК в\с   1 кг 59,60 59,20 58,30 58,00 

Макаронні вироби "Шебекинские" 

спіраль 450 г 
7,80 7,70 8,30 8,50 

Риба хек 1кг 27,60 28,50 26,00 25,00 

Яблука вітчизняні 1 кг 6,00 6,00 5,50 7,00 

Картопля 1кг 5,00 6,00 6,00 5,00 

Цибуля ріпчаста 1 кг 5,00 6,00 6,00 6,00 

Морква 1 кг 5,00 6,00 5,00 5,00 
 



 

 

3
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   Продовження таблиці Д.3 

1 2 3 4 5 

Капуста білоголова 1 кг 4,50 5,00 4,00 4,00 

Інші продовольчі товари 

Ковбаса п\к ХМК "Салямі віденська" 1 

сорт 1 кг 
73,80 74,20 74,80 75,00 

Рис "Бп Альтернатива" Жасмин 0,5 кг - - - - 

М'ясо яловичина вирізка 1 кг 50,00 65,00 47,90 50,00 

М'ясо свинина вирізка 1 кг 50,00 70,00 47,90 55,00 

Яблука імпортні Гренд сміт 1 кг - 23,00 - 12,00 

Коньяк "Коктебель" (3 зірки) 0,5 л - 51,60 44,1 - 

Вино "Інкерман" червоне сухе 0,7 л 33,50 36,50 32,70 34,8 

Вино "Сапераві" Талісман грузинське 

0,7 л  
- - - - 

Шампанське "Советское" Харків н\с 

0,7 л 
24,80 24,60 23,00 25,00 
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Таблиця Д.4 – Дані по роздрібним цінам на продукти харчування в кіосках м. Харкова і області за групами з 

урахуванням сегмента ринку станом на  01.11.2010 р. 

 

Найменування товарів 
Кіоски 

Житлові масиви міста Сільська місцевість 

1 2 3 4 5 6 7 

Соціально значимі товари 

Батон "Слобожанський"  450 г 

ХЗ № 11 
- - - 3,50 4,00 - 

Молоко "Ромол" 2,5% 950 г 7,20 7,20 7,15 7,50 7,60 7,65 

Цукор "Олімп" 1кг - - - 9,50 - 10,00 

Олія рослинна "Олейна" 1 л 13,50 13,20 13,50 14,00 14,00 14,00 

Масло вершкове "Заречье" 

72,5% 
13,50 13,80 13,70 13,50 13,70 13,80 

Вермішель довга Екстра «ТАЯ» 

450 г  
- - - 6,50 - 7,00 

Рис "Олимп" довгозернистий 

1кг 
- - - - 10,50 9,00 

Крупа гречана "Олимп" 1кг - 15,80 - - 15,00 13,10 

Борошно "Новопокровске" 2 кг 7,90 8,00 7,85 8,50 8,00 8,80 

Курятина «Ряба» (тушка) 1 кг 19,50 18,91 18,93 23,00 25,00 24,80 

Товари масового попиту 

Ковбаса молочна варена ХМК 

в\с 1 кг 
56,30 57,6 58,10 58,00 58,00 58,50 

Макаронні вироби "Шебекинс-

кие" спіраль 450 г 
8,20 8,15 8,20 8,90 9,00 9,10 

Риба хек 1кг 23,30 23,9 23,65 28,00 28,00 28,00 



 

 

3
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Продовження таблиці Д.4 

1 2 3 4 5 6 7 

Яблука вітчизняні 1 кг 5,00 6,00 3,60 4,60 4,80 5,00 

Картопля 1кг 5,90 6,00 6,00 6,50 6,00 6,70 

Цибуля ріпчаста 1 кг 5,50 6,00 6,00 6,50 5,50 6,50 

Морква 1 кг 5,90 7,00 4,10 7,50 7,20 6,00 

Капуста білоголова 1 кг 4,00 4,00 4,10 4,50 4,50 4,90 

Інші продовольчі товари 

Ковбаса п\к ХМК "Салямі 

віденська" 1 сорт 1 кг 
73,50 74,80 73,90 78,50 78,00 77,90 

Рис "Бп Альтернатива" Жасмін 

0,5 кг 
- - - - - - 

М'ясо яловичина вирізка 1 кг 47,60 46,70 46,95 48,70 47,90 48,20 

М'ясо свинина вирізка 1 кг 52,60 52,90 53,97 55,90 54,50 55,10 

Яблука імпортні Гренд сміт 1 кг - - - - - - 

Коньяк "Коктебель" (3 зірки) 

0,5 л 
- - 45,20 55,60 50,00 60,10 

Вино "Інкерман" червоне сухе 

0,7 л 
35,20 34,90 34,36 33,00 33,00 35,20 

Вино "Сапераві" Талісман 

грузинське 0,7 л  
- - - - -  

Шампанське "Советское" 

Харків н\с 0,7 л 
24,90 25,10 25,00 28,00 28,00 27,80 
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Додаток Е 

Дані про основні продовольчі торговельні мережі України 

 

Таблиця Е.1 – Основні продовольчі торговельні мережі України 

№ 

з/п 

 

Компанія 

 

Мережі 

 

Кількість 

торговель-

них точок, 

кінець 2008 

року 

Кількість 

торговель-

них точок, 

кінець 2009 

року 

Кількість 

відкритих 

у 2009 році 

торговель-

них точок 

Кількість 

областей 

покриття 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ВАТ «АТБ-

маркет» 

АТБ 292 372 

 

83 

 

14 

2 

 

ЗАТ  

«Фоззі» 

Сільпо, 

Фора, Фоззі, 

Буми-маркет 

283 298 16 

 

24 

 

3 ЗАТ 

«Фуршет» 

Фуршет 102 99 

 

5 21 

 

4 «ПАККО-

холдінг» 

Вопак, 

Пакко 

85 86 3 10 

5 

 

ЗАТ 

«Евротек» 

Фреш, Арсен, 

Квартал, Союз, 

Fresh-Market 

9 

 

74 74 11 

6 ТОВ 

«Україн-

ський 

Ритейл» 

Брусниця 38 68 

 

32 5 

7 

 

ТОВ 

«ЕКО» 

ЕКО-маркет 65 67 9 14 

8 

 

«Volwest 

Group» 

Наш Край, 

Наш Край-

експрес 

58 55 22 13 

9 ВАТ 

«Квиза-

Трейд» 

 

Велика 

Кишеня, 

Просто 

маркет 

52 48 1 18 

10 ТОВ ТВК 

«Львів-

холод» 

Рукавичка 30 43 13 1 
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Продовження таблиці Е.1 

1 2 3 4 5 6 7 

11 ТПГ 

«Рейн-

форд» 

Rainford 14 43 29 4 

12 ТОВ «РББ 

Груп» 

Плюс 28 33 5 2 

13 ТОВ 

«Таврия-В» 

Таврия-В, 

Космос 

32 32 0 4 

14 «СПАР-

Україна» 

SPAR 32 29 7 7 

15 ПП «Торго-

вельна 

мережа №1» 

Добрий 

купець 

0 28 28 6 

16 Metro Cash 

& Carry 

Україна 

Metro 23 25 2 15 

17 ТОВ «Ліа 

ЛТД" 

Абсолют 

(Луганськ) 

22 25 4 3 

18 ТОВ «Тор-

говий дім 

«Амстор» 

Амстор 23 24 1 5 

19 Abris 

Capital 

Барвінок 23 24 1 3 

20 ТОВ 

"Економ-

плюс" 

Економ-

плюс 

21 24 3 2 

21 ТОВ 

«Торговель

на мережа 

Копійка" 

Копійка 22 22 2 2 

22 ТОВ «Тор-

говий Дім 

Аванта» 

Колібріс, 

Наш 

21 21 1 6 

23 ТОВ «ТМ 

Фаворит» 

Фаворит 30 19 0 1 

24 «Білла-

Україна" 

Billa 14 19 5 10 

25 ТОВ 

«Ровекс» 

Торговий 

світ, Ровекс 

18 19 2 3 
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Продовження таблиці Е.1 

1 2 3 4 5 6 7 

26 ООО «ТД 

Полагросе

рвіс» 

Полагросер

віс 

14 17 3 1 

27 ЗАТ 

"Бакалія" 

Економ, 

Бакалія 

16 16 0 2 

28 «Обжора» Обжора 

(Одеса) 

13 15 2 1 

29 Торгова 

Група 

«Віртус» 

Віртус 12 14 2 2 

30 ТОВ ТД 

«МАРС» 

Марс 14 14 0 2 

31 ТОВ «ТС 

Обжора» 

Обжора 

(Донецьк), 

Gourmet 

12 14 2 1 

32 ПП По-

пудрибко 

Абсолют 

(Черкаси) 

15 14 0 1 

33 ТОВ «555 

торгова 

мережа» 

555 13 13 2 2 

34 ТОВ «НВП 

Аргон» 

Корона, 

Грош, К-

Маркет 

12 12 1 1 

35 ТОВ «ГРК 

Седам» 

Седам 13 12 0 1 

36 ПП «Дігма» Дігма 9 11 2 1 

37 ТОВ 

«ЦЕНТР-Т» 

Novus 0 11 11 3 

38 ТОВ «Би-

маркет» 

БиМаркет 9 11 3 1 

39 ТОВ «Алі-

кон маркет" 

Алікон-

маркет 

11 11 1 1 

40 «Таргет» Таргет 10 10 0 1 

41 ПП «Колос» Колос 6 10 4 1 

42 ТОВ 

"Слов’яни

-94" 

Шара 9 9 0 1 
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Продовження таблиці Е.1 

1 2 3 4 5 6 7 

43 ТОВ «Пан 

маркет» 

Пан-маркет 0 9 9 1 

44 ТОВ 

«Островок 

Ритейл 

Групп» 

Островок 12 8 0 1 

45 ТОВ 

«Омега» 

Varus 33 8 2 3 

46 ТК «Капі» Капі 8 8 0 1 

47 ТОВ 

«Хотд-02» 

Оскар 6 8 2 1 

48 ТОВ 

«Забота»  

Арбат 8 8 0 1 

49 Приватна 

промисло-

во-торгова 

фірма 

"ЮСІ" 

ЮСІ 8 8 0 2 

50 ТД "Ярос-

лавна" 

Ярославна 6 8 2 1 
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Додаток Ж 

Основні формати роздрібної торгівлі  

продовольчими товарами в Україні 

 

Таблиця Ж.1 – Характеристика основних форматів роздрібної торгівлі 

продовольчими товарами в Україні  

 

№ 

з/п 

Назва Опис Середня вартість 

покупки та рівень цін 

1 2 3 4 

1 Гіпермаркет 

Hypermarket 

Магазин самообслуговування 

з торговою площею більше 5 

тис.  м2, що пропонує повний 

спектр продовольчих і 

широкий спектр 

непродовольчих товарів. 

Асортимент товару – 30-55 

тис. найменувань. 

Гіпермаркети мають парковку, 

відповідну торговій площі з 

паркувальним індексом від 4,5 

до 6 машиномісць на 100  м2. 

Зона обслуговування може 

досягати радіусу 7 км 

Середня вартість 

покупки – висока. 

Ціни – переважно 

низькі 

2 Супермаркет 

Superstore 

Магазин самообслуговування 

з торговою площею 2,5-5 тис.  

м2. Як і гіпермаркети, 

супермаркети пропонують 

повний спектр продовольчих 

товарів, але через меншу 

площу їх непродовольча 

пропозиція більш обмежена. 

Асортимент товару – 12-25 

тис. найменувань. Зона 

обслуговування супермаркету 

складає 1,5-2,5 км 

Середня вартість 

покупки – середня. 

Ціни – змішані 

3 Економічний 

супермаркет 

Discount 

Superstore  

Великий формат (від 2,5 тис.  

м2) універсальної торгівлі, 

орієнтованої на низькі ціни, з 

широким асортиментом 

непродовольчих і 

продовольчих товарів (30-40% 

асортименту) 

Середня вартість 

покупки – низька та 

середня. 

Ціни – низькі 
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Продовження таблиці Ж.1 

1 2 3 4 

4 Класичний 

супермаркет 

Supermarket  

Магазин самообслуговування з 

торговою площею від 400 до 2,5 

тисяч  кв. м, що спеціалізується, 

як правило, на продажу 

продовольчих товарів 

Середня вартість 

покупки – середня. 

Ціни – змішані, 

переважно низькі 

5 Магазин по 

сусідству 

(магазин біля 

дому) 

Neighborhood 

Store  

Невеликий продовольчий 

магазин з торговою площею 

менше 400  кв.м. Як правило 

асортимент товарів схожий з 

супермаркетами, але є більш 

вузьким 

Середня вартість 

покупки – низька. 

Ціни – середні та 

високі 

6 Продовольчий 

відділ Food 

Department 

Відділ з роздрібної торгівлі 

продовольчими товарами в 

більш крупному торговому 

об'єкті, як правило, такий, що 

займає цілий поверх 

Середня вартість 

покупки – низька. 

Ціни – середні або 

високі 

7 Гастрономічний 

магазин 

Delicatessen 

Невеликий за площею магазин 

(менше 500 кв. м), здійснюючий 

торгівлю продуктами 

харчування через прилавок. 

Асортимент товарів може 

досягати 2,5-3 тисячі 

найменувань 

Середня вартість 

покупки – низька. 

Ціни – середні та 

високі 

8 Магазин, що 

працює допізна 

Convenience 

Store 

Невеликий продовольчий 

магазин, відмінний широким 

графіком роботи і помітним 

акцентом на таких чинниках 

зручності, як продаж готових 

блюд і продуктів швидкого 

приготування. Крім того, 

представлені традиційні 

продовольчі товари і незначний 

вибір непродовольчих. Такі 

магазини орієнтуються на 

людей, що забули придбати що-

небудь в основних місцях 

покупки 

 

Середня вартість 

покупки – низька. 

Ціни – переважно 

високі 



 

 360 

Продовження таблиці Ж.1 

1 2 3 4 

9 Магазин при 

АЗС 

Forecourt Store 

Зручний магазин, розташований 

при АЗС. Як правило, 

знаходиться в сумісній 

власності оператора АЗС і 

ритейлера 

Середня вартість 

покупки – низька. 

Ціни – високі 

10 Дискаунтер 

Discount Store 

Продовольчий магазин з 

торговою площею від 1 тисячі  

кв.м. Асортимент не перевищує 

600 – 1000 найменувань товарів. 

Як правило, розташовуються в 

спальних і віддалених районах 

міста. 

Існує в двох різних версіях: 

жорсткий дискаунтер (hard 

discount store), який майже 

повністю орієнтований на власні 

торгові марки і низький рівень 

цін; і м'який дискаунтер (soft 

discount stores), пропонуючий 

більш широкий вибір фірмових 

виробів і свіжих продуктів 

харчування 

Середня вартість 

покупки – низька. 

Ціни – низькі 

11 Спеціалізовани

й продуктовий 

магазин 

Specialist Food 

Store 

Продовольчий магазин, що 

спеціалізується на продажу 

одного або невеликої кількості 

певних типів продуктів 

харчування. До таких магазинів 

належать: магазин спиртних 

напоїв, хлібобулочних виробів, 

кондитерський магазин та ін. 

Розрізняють два типи 

спеціалізованих магазинів: 

звичайний та елітних товарів (з 

високими цінами) 

Середня вартість 

покупки – низька. 

Ціни – можуть бути 

низькими, 

середніми та 

високими в 

залежності від 

спеціалізації 

12 Кіоск 

Kiosk 

Маленький магазин, що продає 

обмежений асортимент 

продуктів харчування через 

прилавкове вікно. Як правило, 

Середня вартість 

покупки – низька. 

Ціни – середні та 

високі 
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Продовження таблиці Ж.1 

1 2 3 4 

має тривалий графік роботи, що 

дозволяє йому конкурувати з 

універсамами. Загальна площа 

об’єкту знаходиться в діапазоні 

10-50 м2 

13 Универсальный 

магазин 

Department 

Store 

Продовольчий магазин 

часткового самообслуговування 

(з елементами торгівлі через 

прилавок) площею від 500 кв. м. 

Як правило, універсами 

розташовані в житлових 

кварталах і обслуговують 

територію в радіусі 700-1000 

метрів. Асортимент товарів 

може досягати 6-8 тисяч 

найменувань 

Середня вартість 

покупки – низька. 

Ціни – середні 

14 Cash & Carry Оптовий формат торгівлі, 

заснований на членстві та 

призначений для торгових 

посередників і комерційних 

клієнтів (операторів магазинів і 

ресторанів). Припускає само-

обслуговування, оплату на касі 

(аналогічно супер- і гіпер-

маркету) і самовивіз придбаних 

товарів. Торгові об’єкти даного 

формату також реалізують 

товари фізичним особам 

Середня вартість 

покупки – низька та 

висока в залежності 

від статусу покупця. 

Ціни – високі та 

низькі в залежності 

від статусу покупця 

15 Ринки Підприємство торгівлі, специфі-

ка яких полягає в наданні плат-

них послуг сільськогосподарсь-

ким, промисловим, торговим 

підприємствам і приватним осо-

бам для реалізації їх товарів. 

Ринки також здійснює закупівлі 

і реалізацію товарів (в основно-

му сільськогосподарської про-

дукції) 

Середня вартість 

покупки – середня. 

Ціни – низькі та 

середні 
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Додаток К 

Основні економічні показники господарської діяльності вибіркової 

сукупності підприємств роздрібної торгівлі продовольчими товарами м. 

Харкова  

 

Таблиця К.1 – Головні економічні показники господарської діяльності 

підприємств роздрібної торгівлі продовольчими товарами м. Харкова за 

2006–2009 рр. 

№ 

підпри 

ємства 

 

Загальна 

площа, м2 

Товарооборот т.грн. Темпи росту товарообороту, % 

2006 2007 2008 2009 
2007/ 

2006 

2008/ 

2007 

2009/ 

2008 

2009/ 

2006 

1 80 1070,1 1045,5 1324,2 1480,6 97,7 126,7 111,8 138,36 

2 110 1808,4 1899,6 2336,7 2758,9 105,0 123,0 118,1 152,56 

3 95 1471,5 1231,8 1494,6 1674,2 83,7 121,3 112,0 113,78 

4 102 2991,3 3324,9 4098,6 4360,2 111,2 123,3 106,4 145,76 

5 82 1236,1 934,4 1108,5 1244,0 75,6 118,6 112,2 100,64 

6 105 2729,1 3458,4 3633,0 4128,5 126,7 105,0 113,6 151,28 

7 130 4872,3 5365,2 6013,5 6452,1 110,1 112,1 107,3 132,42 

8 60 948,1 901,2 912,6 1090,3 95,1 101,3 119,5 115,00 

9 80 1537,2 1494,6 2086,2 2472,3 97,2 139,6 118,5 160,83 

10 92 2316,9 2370,3 2406,9 2797,8 102,3 101,5 116,2 120,76 

11 120 3031,2 3792,6 4332,9 4602,1 125,1 114,2 106,2 151,82 

12 135 3658,2 4201,5 4456,8 5180,6 114,9 106,1 116,2 141,62 

13 300 4856,5 5808,3 6511,0 6857,2 119,6 112,1 105,3 141,20 

14 460 13019,6 13080,8 14630,3 15022,3 100,5 111,8 102,7 115,38 

15 280 3768,4 4909,8 4947,2 6001,5 130,3 100,8 121,3 159,26 

16 275 5585,0 5748,9 5861,3 6060,4 102,9 102,0 103,4 108,51 

17 490 14518,0 13816,1 16286,9 16142,5 95,2 117,9 99,1 111,19 

18 370 7277,7 6694,5 7324,7 7428,8 92,0 109,4 101,4 102,08 

19 345 6167,8 6773,6 7280,2 7655,3 109,8 107,5 105,2 124,12 

20 407 6738,2 6796,4 7058,9 7320,1 100,9 103,9 103,7 108,64 

21 340 4613,8 4397,3 4461,1 4082,6 95,3 101,5 91,5 88,49 

22 404 9829,5 9862,5 10133,6 11030,5 100,3 102,7 108,9 112,22 

23 7500 156870 203564 257257 463029 129,8 126,4 180,0 295,17 

24 4800 332112 420164 381504 435169 126,5 90,8 114,1 131,03 

25 3650 281402 322063 327337 350260 114,4 101,6 107,0 124,47 

26 2700 200365 231021 262105 258446 115,3 113,5 98,6 128,99 

27 3200 157222 188649 247314 270140 120,0 131,1 109,2 171,82 

28 2050 99486 165542 172603 180468 166,4 104,3 104,6 181,40 

29 4300 303524 362155 370476 398242 119,3 102,3 107,5 131,21 

30 3500 236560 279502 301107 337417 118,2 107,7 112,1 142,63 
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Продовження таблиці К.1 

№  

підпри-

ємства 

Загальна  

площа, м2 

Фінансовий результат  

операційної діяльності 

Темпи росту фінансового 

результату від операційної 

діяльності,% 

2006  2007  2008  2009  

2007/ 

2006 

2008/ 

2007 

2009/ 

2008 

1 80 24,9 8,0 9,1 11,5 32,2 113,5 126,5 

2 110 60,0 60,1 42,4 49,9 100,2 70,5 117,7 

3 95 20,5 4,4 -10,1 -5,6 21,7 -226,7 55,6 

4 102 91,8 105,4 117,9 132,4 114,8 111,8 112,3 

5 82 29,8 4,9 -1,7 -18,6 16,5 -34,2 1107,8 

6 105 113,0 129,6 84,3 101,6 114,7 65,1 120,5 

7 130 172,1 168,9 137,2 202,9 98,1 81,2 147,9 

8 60 21,2 23,2 -12,6 -18,6 109,3 -54,2 148,0 

9 80 39,0 28,3 47,3 60,4 72,8 166,7 127,8 

10 92 86,5 68,1 64,1 71,2 78,8 94,0 111,2 

11 120 65,9 82,5 123,3 110,4 125,1 149,5 89,6 

12 135 68,5 77,6 42,4 70,8 113,3 54,6 167,0 

13 300 -41,0 -8,2 -6,3 -11,5 20,0 76,5 183,3 

14 460 96,9 116,9 84,3 88,5 120,6 72,1 105,0 

15 280 33,3 27,5 -7,1 10,6 82,6 -25,9 -148,7 

16 275 78,7 33,4 24,7 -30,6 42,5 74,0 -123,7 

17 490 157,9 89,1 144,9 101,2 56,4 162,7 69,8 

18 370 112,6 25,7 -2,8 -14,7 22,9 -10,9 521,9 

19 345 44,8 64,5 82,0 90,6 144,1 127,1 110,5 

20 407 55,7 -11,7 -3,5 -10,6 -21,0 30,2 301,1 

21 340 32,7 23,8 -21,2 -46,3 72,8 -89,2 218,2 

22 404 130,3 115,4 51,0 77,2 88,6 44,2 151,5 

23 7500 302 171 405 954 56,7 236,4 235,6 

24 4800 -548 -274 827 944 50,0 -301,8 114,1 

25 3650 899 790 502 673 87,9 63,5 134,1 

26 2700 200 305 428 232 152,3 140,3 54,2 

27 3200 -148 -121 230 407 81,8 -190,1 177,0 

28 2050 84 314 268 712 373,8 85,4 265,7 

29 4300 679 852 741 906 125,5 87,0 122,3 

30 3500 107 314 562 798 293,5 179,0 142,0 
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Продовження таблиці К.1 

№ 

підпри 

ємства 

Загальна 

площа, м2 

Рентабельність операційної 

діяльності, % 

Динаміка рентабельності 

операційної діяльності (+;-) 

2006 2007 2008 2009 

2007/ 

2006  

2008/ 

2007  

2009/ 

2008  

2009/ 

2006  

1 80 2,32 0,77 0,69 1,07 -1,56 -0,08 0,39 -1,25 

2 110 3,32 3,17 1,81 2,76 -0,15 -1,35 0,95 -0,56 

3 95 1,39 0,36 -0,67 -0,38 -1,03 -1,03 0,29 -1,77 

4 102 3,07 3,17 2,88 4,43 0,10 -0,29 1,55 1,36 

5 82 2,41 0,52 -0,15 -1,50 -1,89 -0,68 -1,35 -3,92 

6 105 4,14 3,75 2,32 3,72 -0,39 -1,43 1,40 -0,42 

7 130 3,53 3,15 2,28 4,16 -0,38 -0,87 1,88 0,63 

8 60 2,24 2,57 -1,38 -1,96 0,34 -3,95 -0,58 -4,20 

9 80 2,53 1,90 2,27 3,93 -0,64 0,37 1,66 1,39 

10 92 3,73 2,87 2,66 3,07 -0,86 -0,21 0,41 -0,66 

11 120 2,17 2,17 2,84 3,64 0,00 0,67 0,80 1,47 

12 135 1,87 1,85 0,95 1,94 -0,03 -0,90 0,98 0,06 

13 300 -0,84 -0,14 -0,10 -0,24 0,70 0,04 -0,14 0,61 

14 460 0,74 0,89 0,58 0,68 0,15 -0,32 0,10 -0,06 

15 280 0,88 0,56 -0,14 0,28 -0,32 -0,70 0,43 -0,60 

16 275 1,41 0,58 0,42 -0,55 -0,83 -0,16 -0,97 -1,96 

17 490 1,09 0,64 0,89 0,70 -0,44 0,25 -0,19 -0,39 

18 370 1,55 0,38 -0,04 -0,20 -1,16 -0,42 -0,16 -1,75 

19 345 0,73 0,95 1,13 1,47 0,23 0,17 0,34 0,74 

20 407 0,83 -0,17 -0,05 -0,16 -1,00 0,12 -0,11 -0,98 

21 340 0,71 0,54 -0,48 -1,00 -0,17 -1,02 -0,53 -1,71 

22 404 1,33 1,17 0,50 0,79 -0,16 -0,67 0,28 -0,54 

23 7500 0,19 0,08 0,16 0,61 -0,11 0,07 0,45 0,42 

24 4800 -0,17 -0,07 0,22 0,28 0,10 0,28 0,07 0,45 

25 3650 0,32 0,25 0,15 0,24 -0,07 -0,09 0,09 -0,08 

26 2700 0,10 0,13 0,16 0,12 0,03 0,03 -0,05 0,02 

27 3200 -0,09 -0,06 0,09 0,26 0,03 0,16 0,17 0,35 

28 2050 0,08 0,19 0,16 0,72 0,11 -0,03 0,56 0,63 

29 4300 0,22 0,24 0,20 0,30 0,01 -0,04 0,10 0,07 

30 3500 0,05 0,11 0,19 0,34 0,07 0,07 0,15 0,29 
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Додаток Л 

Результати оцінки ефективності цінових політик підприємств роздрібної торгівлі продовольчими товарами м. Харкова  

 

Таблиця Л.1 – Оцінка ефективності цінових політик підприємств роздрібної торгівлі продовольчими товарами м. 

Харкова за 2006–2009 рр. 

 

 № 

під 

при- 

ємст- 

ва  

Тn>Tm за умови 

(Тп>0, Тт>0) 

Тт>Tп за умови 

(Тп>0, Тт>0) 
Тп>0,      Тт<0 Тт>0,    Тп<0,  Тт<0,    Тп<0 

2007/ 

2006 

2008/ 

2007 

2009/ 

2008 

2007/ 

2006 

2008/ 

2007 

2009/ 

2008 

2007/ 

2006 

2008/ 

2007 

2009/ 

2008 

2007/ 

2006 

2008/ 

2007 

2009/ 

2008 

2007/ 

2006 

2008/ 

2007 

2009/ 

2008 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1     *   *               *     

2       *   *         *         

3                         *     

4 *   *   *                     

5                         *     

6     * *             *         

7     *             * *         

8             *                 

9   * *                   *     

10           *       * *         

11   *   *               *       

12     * *             *         

13                               

14 *   *               *         

15           *       *           
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Продовження таблиці Л.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

16                   * *         

17   *                     *   * 

18                         *     

19 * * *                         

20                               

21                         *     

22     *             * *         

23   * *             *           

24           *   *               

25     *             * *         

26 * *                         * 

27   * *                         

28 *   *               *         

29 *   *               *         

30 * * *                         
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Додаток М 

Динаміка приросту товарообігу та доходу від операційної діяльності за конкурентними 

групами підприємств роздрібної торгівлі продовольчими товарами м. Харкова за  

2006-2009 рр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок М.1 – Динаміка товарообігу та доходу від операційної діяльності за 

підприємствами роздрібної торгівлі продовольчими товарами м. Харкова, що належать до 

малих форм господарювання за 2006-2007 рр. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок М.2 – Співставлення змін динаміки товарообігу та доходу від операційної 

діяльності за підприємствами роздрібної торгівлі продовольчими товарами м. Харкова, що 

належать до малих форм господарювання за 2007-2008 рр. 
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Рисунок М.3 – Співставлення змін динаміки товарообігу та доходу від 

операційної діяльності за підприємствами роздрібної торгівлі продовольчими 

товарами м. Харкова, що належать до малих форм господарювання за 2008-

2009 рр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок М.4 – Динаміка товарообігу та доходу від операційної 

діяльності за другою конкурентною групою підприємств роздрібної торгівлі 

продовольчими товарами м. Харкова (супермаркети) за 2006-2007 рр. 
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Рисунок М.5 – Співставлення змін динаміки товарообігу та доходу від 

операційної діяльності за другою конкурентною групою підприємств 

роздрібної торгівлі продовольчими товарами м. Харкова (супермаркети) за 

2007-2008 рр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок М.6 – Динаміка товарообігу та доходу від операційної 

діяльності за другою конкурентною групою підприємств роздрібної торгівлі 

продовольчими товарами м. Харкова (супермаркети) за 2008-2009 рр. 
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Рисунок М.7 – Динаміка товарообігу та доходу від операційної 

діяльності за третьою конкурентною групою підприємств роздрібної торгівлі 

продовольчими товарами м. Харкова (гіпермаркети) за 2006-2007 рр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок М.8 – Динаміка товарообігу та доходу від операційної 

діяльності за третьою конкурентною групою підприємств роздрібної торгівлі 

продовольчими товарами м. Харкова (гіпермаркети) за 2007-2008 рр. 
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Рисунок М.9 – Динаміка товарообігу та доходу від операційної 

діяльності за третьою конкурентною групою підприємств роздрібної торгівлі 

продовольчими товарами м. Харкова (гіпермаркети) за 2008-2009 рр. 
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Додаток Н 

Результати оцінки ефективності використання товарних запасів 

підприємств роздрібної торгівлі продовольчими товарами м. Харкова за 

2006-2009 рр. 

 

Таблиця Н.1 – Оцінка ефективності використання товарних запасів 

підприємств роздрібної торгівлі продовольчими товарами м. Харкова за 

2006-2009 рр. 

 

№ під-

при-

ємства 

Запаси товарів Оборотність запасів, дні 

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 

1 174,20 179,00 194,80 241,10 58,60 61,64 52,96 58,62 

2 445,70 463,30 501,30 500,40 88,73 87,80 77,23 65,30 

3 355,40 321,30 328,30 356,70 86,95 93,90 79,08 76,70 

4 535,40 582,70 641,00 619,40 64,43 63,09 56,30 51,14 

5 320,40 249,20 293,10 295,00 93,31 96,01 95,19 85,37 

6 572,60 584,60 577,50 598,40 75,53 60,85 57,23 52,18 

7 570,80 555,70 635,90 623,00 42,17 37,29 38,07 34,76 

8 226,70 221,80 205,00 252,10 86,08 88,60 80,87 83,24 

9 396,80 365,30 468,20 438,00 92,93 87,99 80,79 63,78 

10 347,60 353,60 324,80 359,80 54,01 53,70 48,58 46,30 

11 256,80 329,60 381,60 402,80 30,50 31,29 31,71 31,51 

12 351,20 420,60 443,90 500,00 34,56 36,04 35,86 34,75 

13 988,70 1291,90 1261,40 1165,40 73,29 80,07 69,74 61,18 

14 1808,80 1719,90 1919,70 2015,80 50,01 47,33 47,24 48,31 

15 781,10 946,40 838,50 855,40 74,62 69,39 61,02 51,31 

16 1335,50 1381,20 1410,50 1433,60 86,08 86,49 86,63 85,16 

17 2218,00 2269,40 2438,50 2467,00 55,00 59,13 53,90 55,02 

18 1792,40 1586,00 1692,90 1701,80 88,66 85,29 83,20 82,47 

19 1826,40 1799,50 1856,00 1891,70 106,60 95,64 91,78 88,96 

20 1642,40 1574,00 1651,50 1679,90 87,75 83,37 84,23 82,62 

21 954,10 951,30 945,70 915,80 74,45 77,88 76,32 80,75 

22 1474,50 1515,80 1569,60 1643,80 54,00 55,33 55,76 53,65 

23 8469 15567 27740 46778 19,44 27,53 38,82 36,37 

24 37309 41604 33581 35168 40,44 35,65 31,69 29,09 

25 27107 29521 29421 32048 34,68 33,00 32,36 32,94 

26 21940 24373 25374 24190 39,42 37,98 34,85 33,70 

27 22685 23937 27818 28344 51,94 45,68 40,49 37,77 

28 18026 25515 27273 26571 65,23 55,49 56,88 53,00 

29 40069 44034 43360 44057 47,52 43,77 42,13 39,83 

30 33773 35404 35707 36092 51,40 45,60 42,69 38,51 

 



 

 373 

Продовження таблиці Н.1 

№ під-

при-

ємства 

Відхилення оборотності запасів, +;- Темпи росту запасів,% 

2007-

2006 

2008-

2007 

2009-

2008 

2007/ 

2006 

2008/ 

2007 

2009/ 

2008 

2009/ 

2006 

1 3,03 -8,68 5,66 102,76 108,83 123,77 138,40 

2 -0,92 -10,57 -11,94 103,95 108,20 99,82 112,27 

3 6,95 -14,82 -2,38 90,41 102,18 108,65 100,37 

4 -1,34 -6,79 -5,16 108,83 110,01 96,63 115,69 

5 2,70 -0,82 -9,82 77,78 117,62 100,65 92,07 

6 -14,68 -3,63 -5,05 102,10 98,79 103,62 104,51 

7 -4,89 0,78 -3,31 97,35 114,43 97,97 109,15 

8 2,52 -7,73 2,37 97,84 92,43 122,98 111,20 

9 -4,94 -7,19 -17,02 92,06 128,17 93,55 110,38 

10 -0,31 -5,12 -2,28 101,73 91,86 110,78 103,51 

11 0,79 0,42 -0,20 128,35 115,78 105,56 156,85 

12 1,48 -0,18 -1,11 119,76 105,54 112,64 142,37 

13 6,78 -10,33 -8,56 130,67 97,64 92,39 117,87 

14 -2,68 -0,10 1,07 95,09 111,62 105,01 111,44 

15 -5,23 -8,38 -9,70 121,16 88,60 102,02 109,51 

16 0,41 0,14 -1,47 103,42 102,12 101,64 107,35 

17 4,13 -5,23 1,12 102,32 107,45 101,17 111,23 

18 -3,38 -2,08 -0,73 88,48 106,74 100,53 94,95 

19 -10,96 -3,86 -2,82 98,53 103,14 101,92 103,58 

20 -4,37 0,85 -1,61 95,84 104,92 101,72 102,28 

21 3,44 -1,57 4,44 99,71 99,41 96,84 95,99 

22 1,33 0,43 -2,11 102,80 103,55 104,73 111,48 

23 8,09 11,29 -2,45 183,81 178,20 168,63 552,34 

24 -4,80 -3,96 -2,59 111,51 80,72 104,73 94,26 

25 -1,68 -0,64 0,58 108,91 99,66 108,93 118,23 

26 -1,44 -3,13 -1,16 111,09 104,11 95,33 110,26 

27 -6,26 -5,19 -2,72 105,52 116,21 101,89 124,95 

28 -9,74 1,40 -3,88 141,55 106,89 97,43 147,40 

29 -3,75 -1,64 -2,31 109,90 98,47 101,61 109,95 

30 -5,80 -2,91 -4,18 104,83 100,86 101,08 106,87 
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Продовження таблиці Н.1 

№ підпри-

ємства 
Коефіцієнт еластичності запасів від товарообігу 

2007/2006 2008/2007 2009/2008 2009/2006 

1 -44,70 4,08 10,48 48,78 

2 20,61 4,70 5,52 -15,91 

3 -5,55 4,79 9,04 10,34 

4 9,76 4,73 15,14 -5,03 

5 -3,19 6,31 8,23 9,50 

6 3,82 19,57 7,60 15,75 

7 9,62 9,47 13,43 -0,15 

8 -19,78 73,06 6,32 92,84 

9 -33,22 3,24 5,05 36,46 

10 44,14 59,49 6,82 15,35 

11 5,11 8,13 16,99 3,02 

12 8,06 17,37 6,94 9,30 

13 6,67 8,07 17,38 1,40 

14 202,00 9,42 39,19 -192,58 

15 4,00 116,11 4,79 112,11 

16 35,24 52,24 29,92 17,00 

17 -21,16 6,01 -114,09 27,17 

18 -11,04 11,34 70,72 22,38 

19 10,03 13,79 19,78 3,76 

20 110,98 27,16 27,49 -83,82 

21 -21,25 68,51 -11,41 89,76 

22 306,07 37,68 11,83 -268,39 

23 6,18 6,76 2,11 0,58 

24 4,21 -8,77 7,44 -12,98 

25 7,54 60,86 15,55 53,32 

26 7,26 7,74 -68,29 0,48 

27 5,28 3,74 11,04 -1,54 

28 2,13 25,06 21,38 22,93 

29 5,69 42,86 13,56 37,17 

30 5,77 13,05 8,38 7,27 
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Таблиця Н.2 – Ситуативні характеристики змін товарообороту та 

запасів товарів у підприємствах роздрібної торгівлі продовольчими товарами 

м.Харкова за період 2006-2009 р.р. 

 

№ 

під-

при-

ємст-

ва 

Тт > 0, Ттз > 0; Ттз > Тт Тт > 0, Ттз > 0; Тт > Ттз Тт > 0, Ттз < 0 

2007/ 

2006 

2008/ 

2007 

2009/ 

2008 

2007/ 

2006 

2008/ 

2007 

2009/ 

2008 

2007/ 

2006 

2008/ 

2007 

2009/ 

2008 

1     *   *         

2       * *       * 

3         * *       

4       * *       * 

5         * *       

6       *   *   *   

7   *         *   * 

8     *         *   

9         *       * 

10       *   *   *   

11 * *       *       

12 *       * *       

13 *             * * 

14     *   *   *     

15       *   *   *   

16 * *       *       

17         *         

18         * *       

19         * * *     

20   *       * *     

21               *   

22 * *       *       

23 * *       *       

24       *   *       

25     * *       *   

26       * *         

27       * * *       

28   *   *         * 

29       *   *   *   

30       * * *       
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Продовження таблиці Н.2 

№ 

під-

при-

ємст-

ва 

Тт < 0, Ттз > 0 Тт < 0, Ітз < 0; Ттз < Тт Тт < 0, Ттз < 0; Тт < Ттз 

2007/ 

2006 

2008/ 

2007 

2009/ 

2008 

2007/ 

2006 

2008/ 

2007 

2009/ 

2008 

2007/ 

2006 

2008/ 

2007 

2009/ 

2008 

1 *                 

2                   

3       *     *     

4                   

5             *     

6                   

7                   

8             *     

9       *           

10                   

11                   

12                   

13                   

14                   

15                   

16                   

17 *   *             

18       *           

19                   

20                   

21             *   * 

22                   

23                   

24         *         

25                   

26           *       

27                   

28                   

29                   

30                   
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