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Модуль 3 «Формування комплексу маркетингу» 

Тема 3.3.: Ціноутворення. 

Вид заняття: лекція   

Навчальна мета: сформувати вміння: 

 Визначати складники ціни. 

 Виявляти чинники, що розширюють межі, у яких компанія може встановлювати 

свої ціни, а також з’ясувати ціль, яку вона ставить перед собою. 

 Характеризувати криву попиту і те, як вона впливає на валовий і маржинальний 

доходи компанії. 

 Розповідати, чим важлива цінова еластичність попиту для менеджера, який 

приймає рішення про встановлення цін. 

 Розраховувати беззбитковість для різних співвідношень ціни, постійних і 

змінних витрат на одиницю продукції. 

 Розраховувати початкову орієнтовну ціну за допомогою методів, що базуються 

на оцінюванні попиту й витрат, спрямованих на збільшення прибутку або 

переваг над конкурентами. 

 Визначати основні чинники, які треба враховувати під час встановлення 

остаточної прейскурантної або базової ціни. 

 Описувати методи виправлення орієнтованої ціни з урахуванням географічного 

чинника, а також необхідності надання знижок і заліків. 

 Визначати основні законодавчі й нормативні документи, які упорядковують 

ціноутворення. 

Основні терміни та поняття, які має засвоїти студент 

 Аналіз беззбитковості                            Валовий дохід (ВД) 

Бартер                                                            Валові витрати    

Графік беззбитковості                            Стратегія гнучких цін  

Змінні витрати                                           Стратегія єдиних цін  

Знижка  Точка беззбитковості (ТБ)   

Крива попиту   Цілі ціноутворення   

Маржинальний аналіз   Ціна   

Маржинальний дохід (MД)   Ціннісне ціноутворення   

Маржинальні витрати (MВ)   Цінність   

Обмеження ціноутворення   Цінова еластичність попиту   

Постійні витрати  Чинники попиту   

Середній дохід (СД)                                            

Зміст заняття  

1. природа і значення ціни (ціна як показник економічної цінності товару іна як 

складник комплексу маркетингу). 

2. Етап 1. Визначення цілей і обмежень, які слід враховувати під час 

ціноутворення ( прибуток, обсяг продажу, частка ринку, обсяг збуту, ціни 

конкурентів, забезпечення виживання, соціальна відповідальність). 

3. Етап 2. Оцінювання попиту й виручки від продажу (крива попиту, цінова 

еластичність попиту). 
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4. Етап 3. Визначення взаємозв’язку між витратами, обсягом випуску і прибутком 

(контроль рівня витрат, маржинальний аналіз і підвищення прибутку, аналіз 

беззбитковості). 

5. Етап 4. Вибір орієнтовної ціни (ціноутворення з урахуванням попиту, витрат, 

прибутку, конкуренції). 

Самостійне вивчення 

6. Етап 5. Встановлення прейскурантної (базової) ціни (вибір зниженої цінової 

політики: єдині чи гнучкі ціни, вплив ціни на компанію, споживачів і 

конкурентів, узгодження маржинальних витрат і маржинальних доходів). 

7. Етап 6. Використання спеціальних поправок щодо прейскурантної (базової) 

ціни (знижки, заліки, виправлення цін за геграфічним принципом, юридичне 

регулювання ціноутворення) 

 

Домашнє завдання : 

Література:  

1. Маркетинг: Підручник/ В. Руделіус, О.М. Азарян, Н. О. Бабенко та ін.: Ред.-

упор. О.І.Сидоренко, Л.С. Макаров. – 4-те видання. – К.: Навчально-методичний 

центр «Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2009 ст. 355-

385 

2. Маркетинг: навчальний посібник/ Н.М. Роздайбіда., М.Р. Муц, Л.С, Полянська, 

Ю.М. Булега. – К.: Аграрна освіта, 2011 ст. 143-160 

 

Питання самостійного вивчення 

Етап 5. Встановлення прейскурантної (базової) ціни (вибір зниженої цінової 

політики: єдині чи гнучкі ціни, вплив ціни на компанію, споживачів і конкурентів, 

узгодження маржинальних витрат і маржинальних доходів). 

Етап 6. Використання спеціальних поправок щодо прейскурантної (базової) 

ціни (знижки, заліки, виправлення цін за геграфічним принципом, юридичне 

регулювання ціноутворення) 

 Література:  

1. Маркетинг: Підручник/ В. Руделіус, О.М. Азарян, Н. О. Бабенко та ін.: Ред.-

упор. О.І.Сидоренко, Л.С. Макаров. – 4-те видання. – К.: Навчально-методичний 

центр «Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2009 ст. 377-

385 

2. Маркетинг: навчальний посібник/ Н.М. Роздайбіда., М.Р. Муц, Л.С, 

Полянська, Ю.М. Булега. – К.: Аграрна освіта, 2011 ст. 143-160 
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КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ 

ВСТУП  

ЦІНА ДЛЯ ВСІХ 

 Реалізація або придбання товару пов’язані з визначенням його ціни кожною зі 

сторін обміну сфери.  

 З погляду маркетингу, ціна товару – це оцінювання його споживчої вартості на 

погляд виробника або покупця товару. Ціна пов’язується зі споживчою 

цінністю товару, тобто базується на якісних показниках. 

 Можливість придбання товару багато в чому визначається рівнем ціни на нього. 

Тому останнім часто зростає соціальна відповідальність виробника товарів, що 

їх пропонують вітчизняному споживачу. Це знаходить своє відображення в ціні. 

 Ціна заздалегідь пов’язується з уявленнями та оцінками того, хто виробляє або 

реалізує товар. Покупець, який приймає рішення про купівлю, орієнтується на 

власну оцінку споживчої цінності. Але чинники, які впливають на розмір ціни, 

можуть бути невідомими для виробника або продавця. 

І. ПРИРОДА І ЗНАЧЕННЯ ЦІНИ 

 Ціна, заплачена за товар чи послугу має багато визначень: рента, відсоток, 

преміальні, гонорар, внесок, проїзна плата та іноді ціна. 

 У бізнесі людям виплачують жалування, комісійні або заробітну платню. 

 Що таке ціна? 

 З маркетингової точки зору ціна – це грошова сума або інші товари, які 

треба віддати в обмін на право володіти або користуватися необхідною 

річчю чи скористатися послугою. 

 Це практика обміну товарів та послуг на інші товари та послуги, а не 

на гроші, яка називається бартер і налічує мільярди доларів щорічно у 

внутрішній та зовнішній торгівлі. 

 Ціна як індикатор цінності 

 Ціна, як правило, використовується, щоб визначити цінність порівняно із 

отриманими перевагами товару чи послуги. 

 Специфічно, цінність – це раціональність отриманих переваг та ціни, або: 

Цінність = Отримані переваги / Ціна. 

Для ціни цей зв’язок означає, що при збільшенні отриманих переваг 

цінність збільшується. 

 Творчі маркетологи схвалюють ціннісне ціноутворення, яке передбачає 

одночасне збільшення переваг товару та послуги, в той же час підтримуючи або 

знижуючи ціну. 

За даними дослідження, 84 % покупців згодні з твердженням: «Чим вища ціна, 

тим вища якість». 

Цінність, як правило, залучає твердження, що споживач рахується з цінністю та 

бажаністю товару або послуги, схожих до замінників, які задовольняють таку 

саму потребу. 

«Довідкова цінність» передбачає порівняння витрат та переваг товарів-

замінників. 

Ціна в комплексі маркетингу 
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 Ціноутворення має прямий вплив на прибутки фірми. Це демонструє формула 

розрахунку прибутку: 

Прибуток = Валовий дохід – Валові витрати = 

         = (Ціна за одиницю продукції x Кількість проданих одиниць) - Валові 

витрати 

 Шість основних етапів при встановленні ціни: 

1. Визначення обмежень та цілей, які необхідно враховувати при 

ціноутворенні. 

2. Оцінювання попиту й виручки від продажу 

3. Визначення взаємозв’язку між витратами, обсягом випуску і прибутком.    

4. Вибір орієнтовної ціни. 

5. Встановлення прейскурантної (базової) ціни.  

6. Використання спеціальних поправок щодо прейскурантної (базової) ціни. 

ІІ. ЕТАП 1: ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЕЙ ТА ОБМЕЖЕНЬ, ЯКІ НЕОБХІДНО 

ВРАХОВУВАТИ ПІД ЧАС ЦІНОУТВОРЕННЯ 

Менеджер з маркетингу повинен враховувати цілі та обмеження ціноутворення, які 

звужують обсяг вибору. Цілі ціноутворення часто відображають корпоративні цілі, 

а обмеження ціноутворення зазвичай пов’язані з умовами на ринку. 

Визначення цілей ціноутворення 

 Цілі ціноутворення уточнюють роль ціни в маркетингових та 

стратегічних планах організації. 

 Цілі ціноутворення покликані знизити рівні в організації, такі як 

поставлення цілей для менеджерів маркетингу, які відповідають за 

індивідуальний бренд. 

 Цілі ціноутворення можуть змінюватись в залежності від фінансової 

позиції компанії в цілому, успішності її продукції або сегментів, в яких 

вона працює. 

 Організація може переслідувати шість широких цілей, які прямо 

пов’язані з ціновою політикою організації. 

1. Прибуток. Три різні цілі пов’язані з прибутком фірми, зазвичай вимірюються в 

термінах прибутковості інвестицій (ROI) або прибутковості активів (ROA), які 

мають різне значення для цінової стратегії: 

Забезпечення довгострокових прибутків. Компанія відмовляється від 

негайного прибутку в обмін на досягнення більш високої частки 

ринку завдяки розвитку якості товару для проникнення на 

конкурентні ринки. 

Збільшення поточного прибутку, який одержано за квартал або за рік, є 

розповсюдженим серед багатьох фірм через те, що цілі можуть бути 

поставлені та дія може бути виміряна швидко.  

Забезпечення цільового повернення. Відбувається тоді, коли фірма ставить 

ціллю отримання прибутку (таку як 20 % НА ВКЛАДЕНИЙ 

КАПІТАЛ). 

2. Обсяг продажу 

Ціль передбачає підвищення доходу від продаж, який в свою чергу 

призведе до збільшення ринкової долі та прибутку. 

Цілі ціноутворення, які пов’язані з доходом від продаж або обсягами 
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продажу, мають перевагу бути легко перекладеними у більш 

значущі цілі для товару або управління брендом. 

Зниження ціни одного товару в асортименті може забезпечити зростання 

продаж цього товару, але водночас здатне й підірвати збут інших 

товарів, що належать до тієї ж товарної групи. 

3. Частка ринку 

Частка ринку – це пропорційність доходів фірми від збуту або обсягів 

продажу до загальних значень цих показників в галузі (конкуренти 

плюс сама фірма). 

Компанії часто переслідують ціль досягнення частки ринку, коли 

загальний обсяг продаж перестає зростати або падає, а компанія 

хоче домогтися приросту частки ринку. 

4. Обсяг збуту – це кількість виробленої або проданої продукції. 

Фірми зазвичай продають безліч різноманітних продуктів за різними 

цінами і прагнуть узгоджувати виробничі можливості з обсягами 

випуску та збуту товарних одиниць. 

Обсяг збуту можна збільшити за рахунок застосування методів 

стимулювання збуту (зниження ціни, надання знижок, зниження 

процентних ставок за кредитами). Фірма поступається 

короткостроковим прибутком задля швидкого продажу свого 

товару. 

5. Виживання. Часом прибутки, продажі та частка ринку є менш важливими 

цілями, ніж просте виживання, коли низькі ціни потрібні, щоб отримати доходи 

для покращення готівкового обігу фірми і якщо фірма не може конкурувати з 

урізанням ціни суперниками. 

6. Соціальна відповідальність. Компанія може поступитися високим прибутком 

задля цілі, яка випливає з її уявлень про свої зобов’язання перед споживачем та 

суспільством в цілому. 

Обмеження, що впливають на встановлення цін 

 Обмеження ціноутворення – це чинники, що звужують межі, у яких 

компанія може встановити ціну. 

1. Попит на клас товару, вид товару та певну торговельну марку 

Кількість потенційних покупців класу товару, вид товару та певна торговельна 

марка впливають на рівень ціни, яку може призначити продавець. 

 В основному, чим більший попит на продукт, тим вища ціна, яку можна 

встановити. 

2. Новизна товару: етап життєвого циклу товару. 

Чим новіший товар та чим ранній етап свого життєвого циклу він 

проходить, тим вища ціна, яка зазвичай може бути на нього 

встановлена. 

Висока початкова ціна можлива через патенти та обмежену конкуренцію 

на ранній стадії життєвого циклу товару. 

Іноді, коли відчувається ностальгія або виникає фактор товару-примхи – 

ціни можуть зрости на подальших етапах в життєвому циклі товару, 

так само як на колекційні товари. Але вони також можуть й 

зменшитися. 
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Публікація конкурентних цін в Інтернеті товарів однакових або різних 

брендів революціонізувала доступ до цінових порівнянь для 

колекціонерів і для покупців більш традиційних товарів. 

3. Одиничний товар і товар, який входить до товарної лінії 

Фірма має значну свободу у встановленні ціни для одного товару, який 

впроваджується на ринок. 

З поширенням обсягу товарів ціна на одиничні товари має бути сумісною 

з іншими, які базуються на визначених характеристиках, і значимі 

цінові різниці повинні підкреслювати цінність товару  для 

споживачів. 

4. Витрати на виробництво й маркетинг товару 

У довготривалому періоді ціна фірми має повністю покривати усі витрати на 

виробництво та маркетинг товару. Витрати фірми виступають основою для ціни 

(найнижчим рівнем ціни). 

5. Період чинності цін та витрати на їх зміну 

Деякі фірми можуть змінити ціни на свої товари, щоб відобразити 

останню інформацію, бо лише один покупець має бути 

інформований. 

Для фірми, яка використовує каталоги, якщо вона вирішить, що ціна на 

товар занизька вже після того, як каталоги було розіслано клієнтам, 

вона має врахувати витрати на заміну цін та період часу, який вони 

витратять на розробку нового прайс-листа каталогу. 

Зміна цін може бути витратною, впливаючи і на дохід, і на маржу. Ось 

чому багато фірм змінюють ціни на свої головні товари лише раз на 

рік. Але ціни на сайтах можуть змінюватись кожну хвилину.  

6. Тип конкурентного ринку 

Ціна продавця обмежена типом ринку в якому вона конкурує, що дуже 

впливає на обсяг цінової конкуренції і, з іншого боку, на природу 

диференціації продукту та на ступінь використання реклами. 

Економісти визначають чотири типи конкурентних ринків: 

 Чиста монополія. Тут немає цінової конкуренції. Один продавець 

встановлює ціну на унікальний товар. 

 Олігополія. Декілька продавців чутливо реагують на ціни один одного 

й намагаються уникати цінової конкуренції, бо вона може призвести 

до катастрофічних цінових війн, в яких гроші втратять усі. Фірми 

остерігаються урізання або підвищення цін і можуть слідувати  

прикладу конкурентів. Товари можуть бути подібними (метал) або 

неподібними, використовується інформативна реклама, в якій 

намагаються уникати прямого порівняння цін. 

 Монополістична конкуренція. Багато продавців конкурують як в 

цінових, так і в нецінових факторах (особливості товару та 

реклама). 

 Чиста конкуренція. Багато продавців слідують ринковій ціні на 

ідентичні, звичайні товари. Реклама лише інформує покупця, що 

товар доступний. 

7. Ціни конкурентів.  
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Фірма має знати або передбачати, які ціни встановлюються або будуть 

встановлені в  майбутньому їх конкурентами. 

ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ  

1. Яким чином треба виправити прейскурантну ціну, щоб отримати 

справжню ціну продажу товару? 

Відповідь: врахувати різноманітні знижки та додаткові внески або націнки. 

2. Як тип конкурентного ринку, на якому функціонує компанія, впливає 

на можливості до зміни цін? 

Відповідь: різні конкурентні ринки відрізняються ціновою конкуренцією, 

природою диференціації товару та ступенем рекламування. 

3. У чому різниця між ціновими обмеженнями і ціллю ціноутворення? 

Відповідь: цілі ціноутворення пов’язані з визначенням ролі ціни у 

довгострокових виробничих та маркетингових стратегіях фірми, тоді як 

обмеження ціноутворення – це фактори, які обмежують діапазон цін, який може 

встановлювати фірма. 

 

ІІІ. ЕТАП 2: ОЦІНЮВАННЯ ПОПИТУ Й ВИРУЧКИ ВІД ПРОДАЖУ 

 Основою для встановлення ціни на товар служить величина попиту 

споживача на нього. Маркетологи  повинні також перевести ці 

підрахунки споживацького попиту у підрахунки доходу, який фірма 

очікує отримати. 

А. Основні методи оцінювання попиту 

 Скільки споживачі готові заплатити за товар? Якщо ціна буде 

продовжувати зростати, в якийсь момент вони перестануть його 

купувати. І навпаки, якщо ціна буде зменшуватись, споживачі будуть 

купувати більше. Чим нижче ціна, тим вищий попит. 

 Важливим питанням для менеджерів з маркетингу є наступне: скільки 

ще треба продати товару, щоб компенсувати встановлення нижчої ціну 

за одиницю? Відповідь залежить від кривої попиту. 

1. Крива попиту 

Крива попиту – це графік, який показує, яку найбільшу кількість товару 

куплять споживачі за визначеною ціною. 

Крива попиту П1 на Рисунку 13-3А показує попит на Newsweek за даних 

обставин. Зазначте, що за умови зменшення ціни більше людей 

вирішили придбати товар, і обсяг збуту зріс. 

Разом з ціною існує три інші фактори, які впливають на рівень попиту. 

Перші два фактори впливають на те, що споживачі бажають 

купити, а третій впливає на те, що вони можуть купити. 

 Смаки споживачів. Вони включають культуру, демографію та 

технологію, що може швидко змінюватись. 

 Ціна й доступність інших товарів. Закони попиту працюють 

також для конкурентів фірми. Якщо ціна замінників (Time) впаде або зросте їх 

доступність, попит на товар (Newsweek) впаде. 

 Доходи споживачів. Якщо реальний споживацький дохід зросте, 

враховуючи інфляцію, попит на товар також зросте. 
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Разом з ціною, чинники попиту – це ті, які визначають споживацьку 

готовність та можливість платити за товари та послуги. 

2. Рух кривої попиту та її зсув 

Рух кривої попиту стається, коли ціна знижена, а кількість, що потрібно 

реалізувати, збільшується, припускаючи, що інші фактори попиту 

(споживацькі смаки, ціна та доступність замінників і споживацький 

дохід) залишаються незмінними. 

Якщо деякі з цих факторів змінюються (наприклад, підвищення 

рекламування або розповсюдження, або якщо споживацький дохід 

зросте), результатом буде зсув кривої попиту. Це означає, що 

більшість товару (Newsweek) потрібна за даною ціною – крива 

попиту зміщується вправо, як показано на Рисунку 13-3Б. 

В. Основні методи оцінювання доходу 

 Маркетологи вживають термін «генерований дохід», що є грошима, 

отриманими фірмою за продаж своєї продукції. 

 Валовий дохід (ВД) – загальна сума грошових коштів, яку отримано 

від продажу товару. Валовий дохід (ВД) дорівнює ціні одиниці 

продукції (Ц), помноженої на кількість реалізованої продукції (К) або 

ВД = Ц × К. 

 Середній дохід (СД) – це середня сума грошових коштів, які отримано 

від продажу одиниці товару, або ціна товару. Середній дохід – це 

валовий дохід, поділений на кількість реалізованої продукції або СД = 

ВД : К = Ц. 

 Маржинальний дохід (MД) – це зміна величини валового доходу 

внаслідок продажу однієї додаткової одиниці продукції. 

Маржинальний дохід (MД) дорівнює зміні у валовому доході, 

поділеному збільшення в кількості на 1 одиницю, або MД = зміна 

величина ВД : приріст К на одиницю =  ΔВД : ΔК. 

1. Криві попиту та доходу 

 Два важливі твердження про криву попиту: 

 Це може бути небезпечно – продовжувати криву попиту за межі цін, за 

якими вона реально встановлена. 

 Більшість кривих попиту округлі (випуклі) на початку, тим самим 

уникаючи нереалістичної картини того, як виглядає попит, коли 

пряма перетинає або вісь ціни, або вісь кількості. 

Рисунок показує криву валового доходу для Newsweek, розраховану за 

допомогою кривої попиту, показаної на Рисунку. Крива валового 

доходу розвинута простим множенням ціни одиниці на кількість 

для кожної точки на кривій попиту. 

 

 Валовий дохід починається з $0 (точка А), досягає максимуму 

$6,750,000 у точці Г та повертається до $0 у точці Е. 

 Це показує, що при зменшенні ціни у сегменті кривої A-Г, валовий 

дохід зріс. 

 Але зменшення ціни у сегменті Г-Е дало в результаті зменшення 
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валового доходу. 

 Маржинальний дохід, який характеризує нахил кривої валового доходу, є 

позитивним, але зменшується, коли ціна лежить в діапазоні від $3 

до $1,50 за одиницю продукції. Нижче $1,50 за одиницю 

маржинальний дохід негативний, тому додаткова кількість 

проданих журналів є більшою, ніж відшкодування через зменшення 

ціни за одиницю. 

Для будь-якої лінії кривої попиту, нахиленої донизу, крива 

маржинального доходу завжди падає в оцінці вдвічі швидше, ніж 

крива попиту. 

 На Рисунку маржинальний дохід стає $0 за одиницю при 4,5 мільйонах 

проданих одиниць – точка в якій валовий дохід сягає максимуму. 

Маркетологи ніколи не будуть працювати в зоні кривої попиту, де 

маржинальний дохід негативний. Це означає, що на Рисунку  ціни 

буде встановлено лише в сегменті A-Г кривої попиту. 

 Коли частка ринку падає, простим рішенням є зменшення ціни, 

найчастіше з катастрофічними наслідками, так як одновідсоткове 

зменшення ціни може призвести до суттєвого зменшення прибутків. 

2. Цінова еластичність попиту 

У донизу нахиленій кривій попиту маркетологи особливо зацікавлені 

тому, наскільки чутливими до змін в ціні на товар є споживацький 

попит та доходи фірми. 

Це вимірюється ціновою еластичністю попиту, або відношенням 

відсоткової зміни величини попиту до відсоткової зміни  ціни. 

Цінова еластичність попиту (E) визначається таким чином:  E = 

%ΔК / %ΔЦ 

Через те, що обсяг попиту зазвичай зменшується, коли ціна збільшується,  

цінова еластичність попиту зазвичай є від'ємним числом. Але для 

простоти та за звичаєм, еластичність показується позитивним 

числом.  

Цінова еластичність попиту припускає три форми: еластичний попит, 

нееластичний попит та одинична еластичність попиту: 

 Еластичний попит має місце в тих випадках, коли незначне зниження 

ціни призводить до значного зростання попиту. Тоді коефіцієнт 

цінової еластичності більший за одиницю. Маркетологи можуть 

зменшити ціну, щоб збільшити споживацький попит, кількість 

проданих одиниць та валовий дохід для одного з цих товарів в 

залежності від конкурентних цін. 

   Нееластичний попит має місце в тих випадках, коли значне зниження 

ціни призводить до незначного зростання попиту. Тоді коефіцієнт 

цінової еластичності менший за одиницю.  

- Товар з нееластичним попитом означає, що невелике збільшення 

або зменшення ціни визначально не вплине на попит або 

обсяг продажу товару. 
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- Проблемою для маркетологів є випадок, коли навіть невелике 

збільшення в ціні зменшить обсяг продажу і дохід 

зменшиться. 

 Одинична еластичність товару спостерігається, коли відносна 

величина зміни цін така сама, як відносна величина зміни попиту. Тут 

коефіцієнт цінової еластичності дорівнює одиниці. 

f. Маркетологи визнають, що цінова еластичність неоднакова при всіх 

можливих цінах на товар. 

ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ  

1. Припустимо, що коефіцієнт цінової еластичності попиту на 

певний продукт більше одиниці. Що це означає? 

Відповідь: еластичність більше 1 означає, що попит на товар 

еластичний. 

2. Назвіть основні види доходів. 

Відповідь: валовий дохід (ВД) – загальна сума грошових коштів, 

яку отримано від продажу товару. Валовий дохід (ВД) дорівнює ціні 

одиниці продукції (Ц), помноженої на кількість реалізованої 

продукції (К) або ВД = Ц × К. 

Середній дохід (СД) – це середня сума грошових коштів, які 

отримано від продажу одиниці товару, або ціна товару. Середній 

дохід – це валовий дохід, поділений на кількість реалізованої 

продукції або СД = ВД : К = Ц. 

Маржинальний дохід (MД) – це зміна величини валового доходу 

внаслідок продажу однієї додаткової одиниці продукції. 

Маржинальний дохід (MД) дорівнює зміні у валовому доході, 

поділеному збільшення в кількості на 1 одиницю, або MД = зміна 

величина ВД: приріст К на одиницю =  ΔВД : ΔК. 

3. Яка різниця між рухом кривої попиту і зсувом кривої попиту? 

Відповідь: продовження кривої попиту відбувається, коли ціна 

занижена, а обсяг попиту збільшується (і навпаки), припускаючи, 

що інші фактори залишаються сталими. Але якщо ці фактори 

змінюються, крива попиту зміститься. 

ІV. ЕТАП 3: ВИЗНАЧЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ ВИТРАТАМИ, 

ОБСЯГОМ ВИПУСКУ І ПРИБУТКОМ 

 Дохід – це гроші, які одержує компанія від продажу своїх товарів та 

послуг, натомість витрати, або затрати – це гроші, які вона сплачує 

своїм працівникам та постачальникам. 

 Маркетологи зазвичай використовують маржинальний аналіз та аналіз 

беззбитковості для встановлення взаємозв’язків між доходами і 

витратами за різних обсягів проданої продукції. 

А. Значущість контролю рівня витрат 

 Валові витрати  – це загальні витрати, які компанія здійснює у 

процесі виробництва і збуту. Валові витрати – сума постійних та 

змінних витрат. 

  Постійні витрати – це сума витрат компанії, які залишаються 

незмінними і не залежать від обсягу виробництва і збуту. Наприклад, 



Тема 3.3. - 11 - 

оплата оренди приміщення, зарплата службовців і страхові внески.  

 Змінні витрати – сума витрат компанії, зміна яких безпосередньо 

залежить від обсягу виробництва і збуту продукції. Приклади змінних 

витрат: оплата праці та основних виробничих матеріалів, а також 

комісійні винагороди за збут, які безпосередньо пов’язані з кількістю 

реалізованої продукції. 

 Змінні витрати, обчислені з розрахунку на одиницю продукції, 

називають питомими змінними витратами. 

 Маржинальні витрати (MВ) – це зміна валових витрат внаслідок 

виробництва і збуту однієї додаткової одиниці продукції. 

 Багато фірм банкрутують через те, що їх витрати виходять з-під 

контролю, спричинюючи перевищення доходу валовими витратами 

протягом довготривалого періоду часу. Але маркетологи приймають 

рішення, які збалансовують їх доходи та витрати.  

В. Маржинальний аналіз і підвищення прибутку 

 Маржинальний аналіз – це процес порівняння маржинальних витрат 

з маржинальними доходами. 

 Доки рівень доходу, одержуваного від продажу додаткової продукції 

(маржинальний дохід), перевищує рівень додаткових витрат 

виробництва і збуту цієї продукції (маржинальні витрати), компанія й 

далі нарощуватиме обсяг випуску цієї продукції. 

С. Аналіз беззбитковості 

 Аналіз беззбитковості – це метод встановлення взаємозв’язків між 

валовим доходом і валовими витратами для визначення прибутковості 

за різних рівнів обсягу випуску і продажу продукції. 

 Точка беззбитковості (ТБ) – це обсяг виробництва і збуту продукції, 

за якого величина валового доходу дорівнює величині валових витрат і 

за перевищення якого компанія починає одержувати прибуток.  

 Точка беззбитковості (ТБ) розраховується таким чином: 

ТБ = Постійні витрати / Ціна одиниці продукції – Питомі змінні витрати 

ТБ = ВП / (Ц – ВЗп) 

1. Розрахунок точки беззбитковості 

Використовуючи приклад маленького магазину з тексту, кількість ТБ для 

кількості рамок, які потрібно продати, щоб покрити постійні 

витрати, може бути розрахована таким чином, якщо ВП = 2000 грн., 

Ц = 20 грн. та ВЗп = 15 грн.: 

ТБ = 2000 / 20 – 15 = 400 рамок 
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Увага! В процесі роботи над цим рисунком у підручнику були допущені помилки 

щодо формування  шкали показників. 

На ГОРИЗОНТАЛЬНІЙ ВІСІ графіку мають бути здійснені заміни таким 

чином: 

1000 = 200 

2000 = 400 

3000=600  

4000=800 

5000=1000 

6000=1200 

На вертикальной вісі: 

2,0=2,0 

4,0=8,0 

6,0= 

8,0=20,0 

10,0 = 

12,0=24,0 

беззбиткова кількість при ціні 20 грн. за рамку є 400 рамок. 

 При продажу менше ніж 400 рамок магазин зазнає втрат. 

 При продажу більше 400 рамок магазин отримає прибуток 

якщо щорічний продаж рамок зросте до 1200 одиниць, магазин заробить 

24000 грн.  

Графік беззбитковості – це графік, який представляє аналіз 

беззбитковості. 

Валовий дохід і валові витрати перетинаються та є рівними при кількості 

400 проданих рамок, що є точкою беззбитковості, при якій прибуток 

дорівнює 0 грн.  
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2. Застосування аналізу беззбитковості. 

Через свою простоту, аналіз беззбитковості часто використовується в 

маркетингу для оцінки впливу на прибуток зміни ціни, постійних та 

змінних витрат. 

Механізм аналізу беззбитковості – вбудований модуль електронних 

таблиць, які подаються у комп’ютерних програмах (наприклад, 

Microsoft Excel). Це дає змогу швидко і просто визначити, як 

вплинуть на прибуток зміни в цінах і витратах.  

 

ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ  

1. У чому полягає відмінність між постійними та змінними витратами? 

Відповідь: постійні витрати – це сума затрат фірми, які стабільні і не 

змінюються зі зміною кількості випущеної та проданої продукції. Змінні витрати – 

це сума витрат фірми, яка змінюється залежно від кількості виробленої та проданої 

продукції. 

2. Що таке точка беззбитковості? 

Відповідь: точка беззбитковості (ТБ) – це кількість виробленої та проданої 

продукції, при якій валовий дохід і валові витрати дорівнюють один одному. 

 

V. ЕТАП 4: ВИБІР ОРІЄНТОВНОЇ ЦІНИ 

 Основне завдання маркетолога, який встановлює ціну на товар, полягає 

в тому, щоб правильно визначити орієнтовну ціну, якою він може 

скористатися як найприйнятнішою. Для цього використовують такі 

чотири підходи. 

Ціноутворення із врахуванням попиту 

 Застосовуючи підходи, що передбачають врахування переважно 

попиту, компанія тим самим обирає для себе головним орієнтиром уподобання й 

переваги покупців, приділяючи менше уваги таким чинникам, як витрати, рівень 

прибутковості та конкуренція. 

1. Ціноутворення «збирання вершків» 

Компанія, що випускає новий або інноваційний товар, може 

використовувати ціноутворення за принципом «збирання вершків» 

(стратегія преміального ціноутворення), тобто призначати первинну 

ціну на тому надзвичайно високому рівні, який готові платити 

споживачі, що справді зацікавлені в цьому товарі. 

 Ці клієнти не дуже чутливі до ціни. Вони зважують ціну на новий 

продукт і якість проти таких же характеристик замінників. 

 Оскільки споживчий попит задоволений, фірма знижує ціну, щоб 

привернути інший, більш чутливий до ціни, сегмент. 

 Ціноутворення «збирання вершків» отримало своє ім'я від збирання 

послідовних шарів “вершків", або споживчих сегментів, оскільки 

ціни знижуються в декілька кроків. 

Ціноутворення за принципом «збирання вершків» ефективно за таких 

умов: 
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 Існує доволі велика кількість потенційних клієнтів, готових негайно 

купити товар за високою початковою ціною, яка забезпечує 

достатню прибутковість продажу. 

 Висока початкова ціна не приверне уваги конкурентів. 

 Зниження ціни призводить лише до незначного збільшення обсягу 

продажу і зменшення витрат на одиницю продукції. 

 Споживачі сприймають високу ціну як ознаку високої якості. 

 Наявність цих чотирьох умов найімовірніша у випадку, коли новий 

товар захищено патентом або авторським правом, або якщо його 

виняткові переваги визнають і цінують клієнти. 

2. Ціноутворення проникнення на ринок 

Встановлення на новий товар низької початкової ціни, потрібної для 

найшвидшого залучення великої кількості покупців, називається ціноутворенням 

проникнення на ринок (стратегія цінового проникнення або стратегія знижених 

цін). Ця стратегія – цілковита протилежність стратегії «збирання вершків». 

Умови, що сприяють встановленню ціни проникнення, є: 

 Покупці у більшості сегментів ринку чутливі до ціни. 

 Низька початкова ціна відвертає конкурентів від виходу на цей ринок. 

 Зі зростанням обсягів виробництва істотно скорочуються його витрати, а 

також витрати на розподіл товару. 

c. Компанія, що застосовує стратегію проникнення на ринок, може: 

 Тримати початкову ціну протягом часу, потрібного для досягнення 

очікуваного приросту обсягу продажу й відшкодування недоотримання прибутку 

через низькі стартові ціни. 

 Поступово знижувати ціну, розраховуючи на те, що збільшення обсягу 

продажу дасть необхідний прибуток. 

Ціноутворення проникнення може слідувати за ціноутворенням  «збирання 

вершків»: 

 Компанія може спочатку оцінити продукт високо, щоб привернути 

нечутливих до ціни споживачів і компенсувати початкові виробничі та збутові 

витрати і ввідні витрати на просування.  

 Потім використовується ціноутворення проникнення, щоб звернутися в 

ширший сегмент населення і збільшити частку ринку. 

3. Престижне ціноутворення 

Престижне ціноутворення передбачає призначення високої ціни для 

залучення насамперед споживачів, які піклуються про своє 

суспільне становище. 

4. Ціноутворення за принципом цінової лінії 

Компанія, що продає не одиничний товар, а цілий асортимент товарів, 

може встановлювати на них ціни, відокремлені одна від одної 

певними інтервалами. 

Таку практику називають ціноутворенням за принципом цінової лінії або 

створенням шкали цін. 

 Ціноутворення за принципом цінової лінії припускає, що попит 

еластичний в кожній з цих цінових точок, але нееластичний між ними. 
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 У деяких випадках, всі предмети можуть бути куплені за однаковою 

ціною, а потім підвищені у вартості в різному процентному співвідношенні для 

досягнення рівнів ціни, заснованих на кольорі, стилі і очікуваному попиті. 

 В інших випадках, виробники розробляють продукцію для різних 

цінових показників, і роздрібні продавці застосовують такі ж підвищені відсотки 

для досягнення різних цінових показників. 

 Продавці часто відчувають, що обмежена кількість (3 або 4) цінових 

показників краще, ніж 8 або 10 різних, які можуть тільки заплутати майбутніх 

покупців. 

 5. Встановлення неокруглених цін  

Включає встановлення цін на декілька гривень або копійок менше за 

кругле число (499,99 грн. - 500,00 грн.). Надмірне використання 

ціноутворення за принципом «неокруглених цін» призводить до 

пониження попиту. 

6. Цільове ціноутворення 

Виробники іноді прогнозують ціну, яку споживачі готові заплатити за 

порівняно дорогий товар (наприклад, який продається за попередніми 

замовленнями). Потім, відштовхуючись від націнок, які зазвичай застосовують 

роздрібні й гуртові торговці, виробники виконують обернений розрахунок для 

визначення ціни, яку вони самі можуть запропонувати гуртовим торговцям за цей 

товар.  

Ця практика, що отримала назву цільового ціноутворення на основі попиту, 

полягає в тому, що виробник свідомо коригує зміст і якість окремих складників, 

які входять до продукту, для виходу на цільову ціну кінцевого продажу. 

 7. Пакетне ціноутворення 

Пакетне ціноутворення передбачає продаж двох або більше товарів в 

одній упаковці по єдиній ціні і заснована на ідеї, що споживачі 

сприймають упаковку більш привабливою, ніж індивідуальні 

елементи. 

Пакетне ціноутворення забезпечує покупців нижчою загальною вартістю, 

їм не доводиться робити окремі закупівлі і при цьому вони мають 

декілька різноманітних товарів в одній упаковці, тоді як торговці 

отримують продукцію за зниженою ринковою вартістю.  

Ціноутворення з урахуванням витрат 

Використовуючи такі методи ціноутворення, компанія бере за основу ціни 

свої витрати на виробництво й маркетинг товарів, а не показники 

можливих обсягів продажу за наявного попиту.  

Ціну встановлюють, додаючи до величини витрат на виробництво й 

маркетинг товару суму, достатню для покриття накладних витрат і 

забезпечення прибутку. 

1. Ціноутворення за принципом стандартної націнки   

Полягає у додаванні до собівартості всіх виробів, що належать до певного 

класу товарів, фіксованої відсоткової націнки. 

Розміри такої націнки залежать від типу роздрібного магазину (меблі, 

магазин одягу, харчові продукти) та від певного виду товару. 
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На товари, що мають значні обсяги продажу, роблять невеликі націнки, а на 

товари з малими обсягами – значні. 

Націнка повинна покривати всі витрати магазина, відшкодовувати всі 

накладні витрати і сприяти отриманню прибутку. 

2. Ціноутворення за принципом «витрати плюс» 

Вважається видозміною методу ціноутворення за принципом стандартної 

націнки. Метод полягає у тому, що під час розрахунку ціни до суми 

повних витрат на виробництво товару додають певну націнку. Існує 

два різновиди цього методу. 

Ціноутворення за принципом «витрати плюс відсоток від витрат» 

передбачає додавання до повних витрат на одиницю продукції 

встановленого відсотка. 

Ціноутворення за принципом «витрати плюс фіксована винагорода» 

означає, що постачальнику відшкодовані всі витрати, незалежно від 

їх розміру, але при цьому він одержує прибуток тільки у вигляді 

певної винагороди, яка також не залежить від остаточної вартості 

проекту. 

Ціноутворення за принципом “витрати плюс” є загальноприйнятим 

методом встановлення цін для бізнес-товарів (призначених для 

фірм, підприємств) і фахівців у сфері обслуговування компаній 

(фірма-фірма). 

3. Ціноутворення за принципом «кривої освоєння»  

Метод ґрунтується на відомій концепції, яка стверджує, що питомі 

витрати більшості продуктів і послуг знижуються на 10–30 % за 

кожного подвоєння компанією обсягу їх виробництва і збуту.  

Це зниження або постійне, або ж достатньо передбачуване, щоб можна 

було математично розрахувати собівартість одиниці продукції. 

Ціни (у межах ціноутворення на основі кривої освоєння), як правило, 

залежать від витрат, тому можна запланувати швидке зниження цін 

у міру зростання обсягів виробництва. 

Цей метод ґрунтується на витратах і доповнює цінову стратегію 

«збирання вершків», за якою, у свою чергу, йде стратегія 

ціноутворення з метою проникнення на ринок. 

Ціноутворення з урахуванням прибутку 

  Фахівець, відповідальний за встановлення ціни, може скористатися 

методами ціноутворення з урахуванням прибутку для узгодження 

показників доходів і витрат. Ці методи передбачають встановлення 

певного обсягу цільового прибутку в абсолютній сумі або у 

відсотковому відношенні до обсягу продажу або інвестованого 

капіталу. 

1. Ціноутворення за принципом забезпечення цільового прибутку 

Ціноутворення за принципом забезпечення цільового прибутку має 

встановлювати ціни для отримання певного річного обсягу 

прибутку у грошовому вираженні. 

Обчислення цільового прибутку для магазина з продажу рамок для 

картин: 
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Прибуток  = Загальний дохід – Загальні витрати 

П = ВД – ВВ; 

П = Ц : К – [ ВП + ( ВЗп : К)], 

де Ц – ціна;  

К – кількість проданих (вироблених) товарів;  

ВД – валовий дохід від продажу (виручка);  

ВВ – валові витрати:  

ВП – постійні витрати; 

ВЗп – питомі змінні витрати на одиницю продукції. 

П = Ц : К – [ ВП + ( ВЗп : К)]. 

 Якщо власник магазину, що пропонує рами для картин, хоче встановити 

ціну на типову послугу розроблення рами з використанням методу 

забезпечення цільового прибутку, він виходить із таких положень: 

• змінні витрати на одиницю продукції становлять 110 грн; 

• постійні витрати дорівнюють 130 000 грн.; 

• попит не чутливий до змін ціни до рівня 300 грн.; 

• цільовий прибуток – 35 000 грн. за річних обсягів продажу 1 000 картин 

у рамах. 

 У такому разі ціна може бути розрахована так: 

35 000 грн. = ( Ціна : 1 000) – (130 000 грн. + (110 грн. : 1 000)); 

Ціна = 275 грн. 

 Розрахована таким чином ціна не спричинить падіння попиту. 

2. Ціноутворення за принципом забезпечення цільової рентабельності 

продажу 

Ціноутворення за принципом забезпечення цільової рентабельності продаж 

включає встановлення ціни для отримання прибутку, який обумовлений 

відсотками від обсягу збуту. 

Супермаркети часто використовують цей метод із-за складнощів у визначенні 

початкових даних від продажів або інвестицій для того, щоб показати, як багато 

зусиль необхідно докласти фірмі для досягнення мети. 

Обчислення цільового прибутку для магазина з продажу рамок: 

Цільова рентабельність продажів = Цільовий прибуток / Загальний дохід 

 Алгоритм розрахунку ціни в цьому випадку має такий вигляд: 

Пц = ВД – ВВ; 

де Пцз – цільовий прибуток від збуту;  

Пц – цільовий прибуток;  

ВД – валовий дохід від продажу. 

ВД = Ц × К; 

ВВ = ВП + ВЗп × К, 

 Ціну, що забезпечує цільову рентабельність збуту, розраховують за 

формулою: 

 
  Якщо відомий власник магазину багетних виробів ставить за мету 

отримання цільового прибутку в розмірі 20 % від збуту за обсяг 
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річних продажів 1250 одиниць товару, то розрахунок ціни має такий 

вигляд: 

0,2 = [ Ціна : 1 250 – (130 000 + 110 : 1 250)] / ( Ціна : 1 250);  

Ціна = 267,5 грн. 

Отже, за ціною 267,5 грн. і за річного обсягу продажу 1 250 одиниць 

товару: 

Валовий дохід: ВД = Ціна × Кількість = 267,5 × 1 250 = 334 375 грн.; 

Валові витрати: ВВ = ВП + ВЗп = 130 000 + 110 × 1 250 = 267 500 грн.; 

Прибуток: П = ВД – ВВ = 334 375 грн. – 267 500 грн. = 66 875 грн. 

 Цільова прибутковість продажу = Цільовий прибуток / Валовий дохід = 

= 66 875 грн. / 33 4375 грн. = 0,2 або 20 %. 

  Продавець може збалансувати доходи і витрати для встановлення ціни 

шляхом визначення мети для грошового (гривневого) прибутку або 

очікуваного від даної мети прибутку як відсотку від продажу.  

3. Ціноутворення за принципом забезпечення цільової прибутковості 

інвестованого капіталу 

Ціноутворення за принципом забезпечення цільової прибутковості 

інвестованого капіталу спрямовано на досягнення поставленої мети за річним 

обсягом прибутку на інвестований капітал (ROI). 

 Деякі фірми і державні підприємства використовують цей метод. 

Для ефективного аналізу значної кількості різноманітних варіантів 

комерційних рішень сучасні менеджери використовують електронні таблиці, що 

дозволяють прогнозувати на основі запропонованих даних результати 

господарської діяльності. 

Ціноутворення з урахуванням конкуренції 

Іноді ціни встановлюють радше з урахуванням поведінки конкурентів і 

ринку, ніж на основі витрат, попиту або прибутку. 

1. Традиційне ціноутворення 

Включає встановлення ціни на підставі традиції, стандартного джерела 

розподілу або інших чинників конкуренції. Значне відхилення від  

даної ціни може бути причиною втрати у продажу виробником.  

2. Встановлення ціни вищої, нижчої або на рівні ринкових цін 

Ціноутворення вище, нижче або на рівні ринкової ціни включає  

встановлення ринкової ціни для товару або групи товарів на підставі 

суб’єктивного відчуття ціни конкурента, або ринкової ціни як 

початкової. 

Ціноутворення за принципом вище за ринкову ціну встановлює ціну з 

надбавкою на товар. 

Ціноутворення за принципом на рівні ринкової ціни встановлює існуючу 

ринкову ціну з погляду конкурентів. 

Ціноутворення за принципом нижче за ринкову ціну встановлює ціну 

нижче за загальнонаціональні ціни на конкуруючі товарні марки для 

зацікавлення покупців в цінності образу. 

3. Ціноутворення за принципом «збиткового лідера»  

Включає продуманий продаж товару нижче за його звичайну ціну, не для 

підвищення продаж, а для залучення уваги покупців, в надії, що вони на свій 



Тема 3.3. - 19 - 

розсуд придбають також і інші товари з великою націнкою. 

4. Ціноутворення за принципом «збиткового лідера»  

Цей метод ціноутворення передбачає, що компанії навмисне продають будь-

який товар дешевше за його звичайну ціну для привернення уваги 

споживачів.  

ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ  

1. Що таке метод ціноутворення за принципом «витрати плюс 

стандартна націнка»? 

Відповідь: ціноутворення за принципом стандартної націнки передбачає 

за собою додавання фіксованого відсотка до вартості всіх предметів в певній групі 

товарів. 

2. У чому полягає мета методу ціноутворення за принципом 

«збиткового лідера», який застосовують роздрібні компанії? 

Відповідь: ціноутворення за принципом «збиткового лідера»  

використовується для залучення уваги покупців, в надії, що вони на свій розсуд 

придбають також й інші товари з більшою націнкою. 

3. Які умови щодо встановлення ціни на новий товар сприяють 

використанню:  

а) стратегії «збирання вершків»; б) стратегії проникнення на ринок? 

Відповідь: фірма, що представляє новий продукт, може використовувати 

як ціноутворення «збирання вершків», щоб встановити максимальну початкову 

ціну, яку клієнти, що бажають купити продукт, готові сплатити, так і 

ціноутворення проникнення, щоб призначити низьку початкову ціну, яка 

приваблює більшу частину ринку. 

4. У чому полягає ціноутворення за принципом «неокруглених цін»?  

Відповідь: ціноутворення за принципом «неокруглених цін» включає 

встановлення цін на декілька гривень або копійок менше від круглої суми. 

Психологічно ціна 499 грн. здається менше, ніж 500 грн., навіть, якщо різниця 

всього 1 гривня. 

 

VІ. ЕТАП 5: ВСТАНОВЛЕННЯ ПРЕЙСКУРАНТНОЇ (БАЗОВОЇ) ЦІНИ 

Менеджеру необхідно встановити певну прейскурантну або базову ціну з 

урахуванням усіх чинників, що впливають на ціноутворення. 

А. Вибір зваженої цінової політики: єдині чи гнучкі ціни? 

 Стратегія єдиних цін полягає у встановленні однакової ціни для подібних 

за своїми характеристиками споживачів, які купують однаковий товар 

в однаковій кількості за однакових умов. 

Деякі фірми відрізняються підходом «не торгуватися з приводу єдиної 

ціни» в їхніх магазинах. 

Деякі роздрібні торговці взяли на озброєння дану політику із 

застосуванням в нижче розташованих ринках збуту і продають всі 

товари в їх магазинах за 50 грн. або менше. 

 Стратегія гнучких цін, навпаки, полягає у пропозиції подібним покупцям 

однакового товару в однаковій кількості за різними цінами. 

Ціноутворення на основі продуктивного управління є формою гнучкого 

ціноутворення, тому що ціни варіюють залежно від умов придбання 
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товару покупцем, відшкодування витрат компанії і умов 

конкуренції. 

Гнучке ціноутворення дає продавцю свободу маневру, встановлюючи 

остаточну ціну, яка визначається залежно від чинників попиту, 

витрат і конкуренції. 

Критики розглядають гнучке ціноутворення  як дискримінаційне, тому що 

деякі клієнти сплачують більше, а деякі – менше за однаковий 

продукт. 

Вплив ціни на компанію, споживачів і конкурентів 

Встановлюючи остаточну прейскурантну або базову ціну, необхідно 

враховувати вплив цієї ціни на саму компанію, її споживачів і 

конкурентів. 

1. Вплив на компанію 

Якщо компанія має справу з більш як одним товаром, то, ухвалюючи 

рішення про ціну окремого товару, необхідно враховувати ціну й 

інших товарів, що входять до цього товарного асортименту або до 

взаємопов’язаних асортиментних груп товарів.  

Працюючи з багатьма товарами, менеджер може скористатися методом 

ціноутворення в межах товарної лінії, який передбачає 

встановлення цін на всі товари, що належать до цієї товарної лінії. 

При цьому менеджер прагне призначати ціни з таким розрахунком, 

щоб покрити валові витрати й отримати прибуток від групи в 

цілому. 

Ціноутворення в межах товарної лінії передбачає визначення:  

 найдешевшого товару і його ціни; 

 найдорожчого товару і його ціни; 

 диференційованих цінових значень для решти товарів у складі певного 

асортименту. 

Товари із гранично високою і низькою цінами відіграють важливу роль: 

товар із гранично високою ціною зазвичай позиціюється як 

першосортний товар за своїми властивостями та якістю, а товар із 

гранично низькою ціною служить засобом створення споживчого 

інтересу і покликаний привернути увагу покупців-новачків, які все 

ще вагаються.  

Цінові відмінності між товарами асортиментної групи мають бути 

зрозумілими споживачам і збігатися з різницею в ціннісних 

уявленнях щодо запропонованих товарів.  

2. Вплив на споживачів 

Встановлюючи ціни, роздрібні торговці мають враховувати ті чинники, 

які впливають на ступінь задоволення сподівань або на сприйняття 

кінцевими споживачами.  

Роздрібні торговці виявили, що вони не повинні оцінювати свої нові 

товари (бренди) в магазинах на 20-25 % нижче за ціну виробника, 

оскільки споживачі найімовірніше подумають, що низька ціна 

означає низьку якість і не куплять товар. 

Виробники і оптові продавці повинні вибирати ціни так, щоб давати 
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можливість отримання прибутку посередниками, надалі набуваючи 

їх підтримки і співпраці  

3. Вплив на конкурентів 

Продавці повинні передбачати можливі зміни ціни конкурентами. 

Війна цін включає послідовне зниження цін конкурентами для 

збільшення або утримування ними одиничних продажів або частки 

на ринку. 

•  Продавці часто ініціюють війну цін, чекаючи, що низька ціна приведе 

до більшої частки на ринку, збільшенню кількості продажів і 

крупного прибутку для їх фірм. 

• Проте, якщо конкурентам підходить низька ціна, при інших рівних 

умовах, очікувана частка на ринку, продажі і запланований 

прибуток втрачені. 

Нещодавнє дослідження крупних фірм в США виявило, що знижуючи 

ціну на 1 % – без змін в одиниці об’єму або вартості – нижній 

граничний прибуток фірми в середньому може складати 8 %. 

Продавцям радять розглядати чинник зниження ціни тільки за наявності 

однієї або більшої кількості умов, що вказані нижче: 

•  Фірма має вартість або технологічні переваги вищі ніж у конкурентів. 

•  Первинний попит на дану групу товарів зросте, якщо ціни будуть 

понижені. 

•  Зниження ціни обмежене для конкретних товарів або покупців, але не 

всюди. 

Узгодження маржинальних витрат і маржинальних доходів 

•   Змінюючи ціни, плануючи нові рекламні або збутові заходи, необхідно 

враховувати їх вплив на обсяги продажу. Таке оцінювання 

(маржинальний аналіз) передбачає систематичне й оперативне 

вирішення проблеми зіставлення маржинальних витрат і 

маржинальних доходів від продажу.  

• Продавці використовують маржинальний аналіз для оцінки реклами, 

ухвалення рішень при продажі устаткування і врахування людського 

чинника. Його користь – в здоровому глузді і придатності, складність – 

в отриманні необхідних даних при ухваленні рішень. 

 

VII. ЕТАП 6: ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПОПРАВОК ЩОДО 

ПРЕЙСКУРАНТНОЇ (БАЗОВОЇ) ЦІНИ 

 

Існують три методи виправлення прейскурантних або базових цін: 1) 

знижки; 2) заліки; 3) виправлення за географічним принципом. 

А. Знижки 

•   Знижка – це зменшення прейскурантної ціни, яке пропонує продавець 

покупцю як винагороду за дії, сприятливі для продавця.  

•   Для маркетингової стратегії особливо важливе значення мають чотири 

види знижок: 1) знижки за обсяг товару; 2) сезонні знижки; 3) 

торговельні знижки; 4) знижки за прискорення оплати. 

1. Знижки за обсяг товару 
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Щоб заохочувати споживачів до придбання більшої кількості товару, 

компанії, які діють на всіх рівнях каналу розподілу, використовують 

знижки за обсяг замовлення. Така знижка – це сума зниження ціни 

одиниці продукції за умови купівлі більшої партії товару. 

Знижки за обсяг бувають двох видів: звичайні та накопичувальні.  

 Звичайні знижки за обсяг замовлення надаються на підставі великого 

обсягу окремих закупівель. Запровадження цього виду знижок 

заохочує радше не серію, а великі за обсягом разові придбання. 

Накопичувальні знижки за обсяг мають використовуватись у разі 

значного обсягу закупівель товару протягом певного періоду 

(зазвичай, протягом року). Ці знижки, порівняно зі звичайними, 

набагато краще заохочують до здійснення повторних купівель 

одним покупцем. 

2. Сезонні знижки 

•  Аби заохотити покупців до завчасного створення запасу товарів, на які 

існує сезонний попит, виробники часто пропонують сезонні знижки. 

Вони слугують так само винагородою гуртовим і роздрібним 

торговцям за ризик, на який вони йдуть, збільшуючи витрати щодо 

ведення обліку, управління і зберігання товарних запасів у період, коли 

на них відсутній попит. 

• Продавці розгладжують сезонний виробничий пік і найнижчий рівень 

економічної активності для доцільнішої продукції. 

• Це винагороджує оптових і роздрібних торговців за ризик підвищення 

вартості перевезень і наявність товару в асортименті у будь-який час за 

бажанням покупця. 

3. Торговельні знижки  

Щоб винагородити гуртовиків і роздрібних торговців за маркетингові дії, 

які вони виконуватимуть у майбутньому, просуваючи товар до 

кінцевого покупця, виробники часто пропонують їм торговельні 

знижки. 

Ці знижки означають зменшення прейскурантної або базової ціни й 

надаються посередникам, які працюють у каналі розподілу з 

урахуванням: 1) їх місце в каналі; 2) маркетингових заходів, які 

вони мають проводити. 

Передбачається, що виробник встановлює ціну таким чином:  

• Прейскурантна ціна, встановлена виробником, дорівнює 

100 грн.   

• Ця ціна показує, що 100 грн. є роздрібною ціною виробника.  

• Перша позиція належить роздрібному торговцю, який 

одержує 30 % від роздрібної ціни виробника для покриття 

вартості і отримання прибутку 30 грн. (100 грн. x 0,3 = 

30 грн.). 

• Наступна позиція відноситься до гуртового торговця, що 

знаходиться ближче до роздрібного, який одержує 10 % від 

ціни реалізації (70 грн. x 0,1 = 7 грн.). 

• Остання позиція за комісіонером, що знаходяться найближче 
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до виробника, одержує 5 % від ціни реалізації 

(63 грн. x 0,05 = 3,15 грн.). 

• Таким чином, починаючи від роздрібної ціни виробника і 

віднімаючи три торгові знижки, ми бачимо, що ціна реалізації 

виробника для комісіонера наближається до 59,85 грн. 

•  Не дивлячись на те, що виробник може пропонувати торгові 

знижки, продавці вільні в плануванні їх використання 

залежно від конкурентної ситуації на ринку. 

4. Знижки за прискорення оплати або за оплату готівкою 

Щоб заохотити роздрібних торговців до якнайшвидшого розрахунку, 

виробники пропонують їм знижки за прискорення оплати.  

Роздрібний торговець одержує такий рахунок: «5 000 грн., 2/10, нетто 30». 

Це означає, що сума платежу за товар становить 5 000 грн., платіж 

слід здійснити протягом 30 днів. 

•  Роздрібний торговець може отримати 2 % знижку, якщо розрахується 

протягом перших 10 днів після отримання товару. 

• Для прийняття можливого рішення пропонують таку формулу 

розрахунку ціни відмови від знижки: 

Ціна відмови від знижки = [% знижки / (100 – % знижки)] х 100% х [360/ (Тмакс. 

– Тпільг.)], 

де % знижки – запропонований відсоток знижки з ціни товару за умови 

оплати готівкою або протягом пільгового періоду;  

Тмакс. – максимальний період відстрочки платежу, дні;  

Тпільг. – пільговий період відстрочки платежу, протягом якого діє 

запропонована знижка з ціни товару, днів. 

• Розраховане значення ціни відмови від знижки необхідно порівнювати із 

кредитною ставкою банку.  

• Якщо відсоток за банківськими кредитами менший від ціни відмови від 

знижки, то доцільно використовувати запропоновану знижку з ціни 

протягом пільгового періоду 

c. Запропонована 2 % знижка є достатньою. 

• Роздрібний торговець платить 2 % на спільний рахунок для 

використання суми за додаткові 20 днів з 11 дня по 30. 

• Тривалість року –  360 днів, так що це є ефективною річною 

процентною ставкою 36 %  [(2% x (360 / 20)) = 36 %]. 

• Оскільки процентна ставка настільки висока, фірми, які не 

користуються перевагами наявної знижки, позичають гроші у 

місцевих банків по ставці, нижче ніж 36 %, для отримання переваги 

над наявною знижкою. 

• Роздрібні торговці надають знижки при оплаті готівкою 

споживачам. 

В. Заліки 

• Заліки, як і знижки, пропонуються покупцям за певні дії й дають змогу 

зменшити прейскурантну або базову ціну. 

1. Товарообмінні заліки 
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• Дилер, який торгує новими комп’ютерами, може істотно знизити 

прейскурантну ціну нового комп’ютера за умови, що покупець 

обміняє свій старий. Це і називається товарообмінним заліком, який 

вважається зниженням ціни нового товару за умови обміну старого.  

• Товарообмінні заліки – ефективний метод зменшення для покупця 

роздрібної ціни, що не потребує формального зниження 

прейскурантної ціни. 

2. Заліки з метою заохочення просування товару 

• Продавці, які входять до складу каналу розподілу, можуть 

претендувати на отримання заліків з метою заохочення просування 

товару. Це спосіб заохочення зусиль посередників, які здійснюють 

маркетингові заходи для якнайшвидшого просування товару на 

ринок.  

• Серед різноманітних видів цих заліків можна назвати грошові 

виплати або надання додаткової кількості «безкоштовних товарів». 

Значну частину заощаджених таким чином коштів роздрібний 

торговець переносить і на кінцевого споживача. 

С. Виправлення цін за географічним принципом 

• Виробники, а іноді й гуртові торговці, вносять до своїх 

прейскурантних або базових цін географічні поправки, які 

відображають обсяг витрат на транспортування товару від продавця до 

покупця.  

• Два основні методи призначення цін на основі транспортних витрат – 

це: 1) ціноутворення ФОБ у місці походження товару; 2) 

ціноутворення за принципом єдиної ціни доставки. 

1. Ціноутворення ФОБ у місці походження товару 

ФОБ означає «франко-борт» (FOB – free on board), або певний 

транспортний засіб, що перебуває у визначеному місці.  

Використовуючи цей метод, продавець сплачує вартість навантаження 

товару на транспортний засіб, що використовується (борт судна, 

залізничний вагон або вантажівка).  

Усі права на товар переходять до покупця в місці відвантаження. З цієї 

миті він бере на себе відповідальність за вибір способу 

транспортування, оплату всіх транспортних витрат і за подальше 

поводження з товаром. 

2. Ціноутворення за принципом єдиної ціни доставки 

Цей метод передбачає, що ціна, призначена продавцем, включає всі 

транспортні витрати. 

Виділяють чотири методи ціноутворення за принципом єдиної ціни 

доставки: 

• єдине зональне ціноутворення;  

• багатозональне ціноутворення;  

• ціноутворення ФОБ із поглинанням доставки;  

•  ціноутворення на основі базового пункту.  

За єдиного зонального ціноутворення всі покупці платять за товари 

однакову ціну незалежно від їх віддаленості від продавця. Цей 
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метод називається також ціноутворенням за принципом поштової 

марки, бо його часто застосовують поштові служби.  

За багатозонального ціноутворення компанія ділить свою збутову 

територію на кілька географічних районів або зон. Усі покупці, які 

перебувають у межах окремої зони, платять однакову ціну за 

доставку, тоді як ціни між зонами змінюються залежно від 

транспортних витрат на доставку товару в певну зону, від рівня 

конкуренції й попиту в межах цієї зони. 

За ціноутворення ФОБ із оплатою доставки, яке називається ще 

ціноутворенням з оплатою доставки, продавець нараховує ціну за 

умови «ФОБ – доставка оплачена». У цьому разі покупець має 

право відрахувати з прейскурантної ціни товару витрати на його 

доставку, а продавець погоджується сплатити або «поглинути» всі 

документально підтверджені транспортні витрати. 

Метод ціноутворення на основі базового пункту полягає в тому, що 

продавець вибирає один або кілька географічних районів як базовий 

пункт і стягує з покупця суму, що дорівнює прейскурантній ціні і 

транспортним витратам на доставку товару із цього пункту.  

D. Юридичне регулювання ціноутворення 

• Встановлення остаточної ціни – це складний процес, коли зважати на 

юридичні й нормативні документи з питань ціноутворення.  

• У центрі нашої уваги перебуватимуть п’ять правових прийомів, що 

використовуються в практиці ціноутворення: 1) фіксація цін; 2) цінове 

розрізнення; 3) шахрайське встановлення цін; 4) ціноутворення за 

географічним принципом; 5) демпінгове («хижацьке») ціноутворення. 

1. Фіксація цін 

Практика змови між компаніями про встановлення цін певного рівня 

називається фіксацією цін. Згідно із законами України «Про ціни і 

ціноутворення», «Про захист від недобросовісної конкуренції», з 

постановами Кабінету Міністрів України «Про удосконалення 

порядку формування цін», «Про державну інспекцію з контролю за 

цінами» та іншими нормативно-правовими актами практика фіксації 

цін незаконна. 

Горизонтальне фіксування ціни – відбувається при її встановленні явно 

або неявно двома і більш конкурентами. 

Вертикальне фіксування ціни має місце, коли незалежний покупець і 

продавець (виробник і роздрібний торговець) укладають угоду про 

контролювання цін, згідно з якою продавець не може продавати 

товар за ціною, що нижча від найменшої роздрібної ціни.  

«Передбачувана виробником роздрібна ціна» або  «Прейскурантна ціна, 

встановлена виробником» не є законною сама по собі. Проблема 

законності виникає, коли виробники нав'язують таку практику 

шляхом насильства. 

2. Цінове розрізнення 
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Закон України «Про захист прав споживачів» забороняє цінове 

розрізнення, тобто практику стягування різних цін із різних 

покупців за товар, подібний за показниками сортності та якості.  

Проте не всі випадки цінового розрізнення незаконні; такими визнаються 

лише ті, що зумовлюють істотне послаблення конкуренції або 

утворення монополій. 

3. Шахрайське встановлення цін 

Заявлені ціни, які вводять покупців в оману, належать до категорії 

шахрайського ціноутворення.  

Найпоширеніший прийом такого шахрайства: 

• Заманювання й переведення. Це незаконна практика, за якої клієнта 

заманюють у магазин за допомогою реклами товарів за низькими 

цінами (заманювання), а потім переконують його купити дорожчий 

товар (переведення), використовуючи різні прийоми (розмова про 

низьку якість рекламованого товару; твердження, що його запаси 

закінчилися; відмова взяти замовлення на цей товар). 

• Пропонування товару за зниженою ціною за умови купівлі додаткового 

товару. Ознака подібної практики – пропозиції на зразок «продаж 

за одну копійку», «купіть один примірник й отримаєте другий 

безкоштовно», «продаж двох товарів за ціною одного». Таку 

практику ціноутворення вважають законною лише тоді, якщо перші 

товари продаються за звичайною, а не за завищеною ціною. Заміна 

першого або другого товару менш якісним товаром – це шахрайська 

практика. 

• Співставлення цін товарів, які порівнюються за своєю ціннісною 

значущістю. Рекламні заяви на зразок «роздрібна ціна – 100 грн., а 

наша ціна 85 грн.» неправдиві, якщо товар, який рекламується, не 

продається за ціною 100 грн. у достатньо великій кількості 

перевірених магазинів певного району. 

• Порівняння з рекомендованими цінами. Твердження, що певна ціна 

нижча від ціни прейскурантної або рекомендованої виробником, 

може розглядатися як оманливе, якщо в районі розміщення 

роздрібного магазину продукція за цими цінами не продається або 

продається у незначній кількості. 

• Порівняння з попередньою ціною. Продавець не має права заявляти, що 

ціну знижено, якщо початкову вищу ціну не пропонували 

споживачам на справедливій підставі протягом тривалого періоду. 

Практика встановлення навмисно високої початкової ціни, щоб 

показати вигідне співвідношення між цією ціною і зниженою, 

обманна. 

4. Ціноутворення за географічним принципом 

Установлення ціни ФОБ у місці походження товару й ціни ФОБ із 

поглинанням доставки – законні методи ціноутворення за умови, 

коли немає змови про встановлення цін. З погляду 

антимонопольного законодавства, ціноутворення на підставі 

базового пункту може розглядатись як протиправне, якщо наявні 
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неспростовні докази змови про встановлення цін. 

Методи ціноутворення за географічним принципом зазвичай вільні від 

юридичних і нормативних обмежень, за винятком тих випадків, 

коли мають місце заборонені законом змови, спрямовані на 

послаблення конкуренції, а також заборонена згідно із законом 

цінова дискримінація. 

5. Демпінгове («хижацьке») ціноутворення 

Практика встановлення надзвичайно низької ціни на товар з метою 

витіснення конкурентів із галузі. Щойно конкурентів усунуто, 

компанія знову підвищує свої ціни. Подібна практика заборонена 

законодавством.  

Доказ існування цієї практики – складна і дорога справа, оскільки 

потрібно довести, що звинувачена в демпінгу компанія мала 

недвозначний намір ліквідувати конкурента і що «демпінгова ціна» 

була нижчою за середні витрати компанії. 

ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ  

1. З яких міркувань продавець може надати перевагу стратегії 

встановлення гнучких цін, а не стратегії єдиної ціни? 

Відповідь: політика гнучких цін полягає у встановленні різних цін для 

товарів і сфери обслуговування залежно від конкретних покупців і умов 

придбання, залежно від попиту, вартості і умов конкуренції замість встановлення 

єдиної ціни для всіх покупців. 

2. Які знижки за кількість – накопичувальні або звичайні – доречніші, 

якщо компанія прагне стимулювати повторні купівлі протягом року? 

Відповідь: накопичувальна кількісна знижка. 
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