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МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД У ЦІНОУТВОРЕННІ 

В умовах адаптації до ринку ціна як 

економічний елемент у системі маркетингового 

механізму набуває все більшого значення. Вона 

суттєво впливає на ефективність діяльності 

підприємства . Ціни впливають на кінцеві 

фінансові результати і ринкове становище 

підприємства, виступаючи при цьому одним із 

найважливіших факторів конкурентної боротьби. 

Існуючі в даний час проблеми в сфері 

ціноутворення знижують як ефективність 

діяльності підприємств у цілому, так і дієвість 

цінової політики підприємств, - зокрема. Це, у 

свою чергу, обумовлює необхідність нового 

підходу до процесу формування цінової політики 

підприємств. 

З метою вирішення проблеми переорієнтації 

цінової політики підприємств на маркетинг 

необхідно: створення і використання комплексної 

системи інформаційного забезпечення процесу 

ціноутворення; встановлення цілей цінової 

політики у залежності від цілей маркетингової 

діяльності підприємства; здійснення комплексного 

аналізу цінової чутливості споживачів; проведення 

моніторингу цін конкурентів; здшснення 

обrрунтованого вибору методу ціноутворення і 

розробка цінової стратегн; використання 

ціннісного підходу до ціноутворення; формування 

системи корегування цін; організація 

маркетингового контролю за реалізацією цінової 

політики; здійснення процесу управління 

ціновими ризиками; проведення оцінки 

досягнення цілей ціноутворення. 

Саме тому, актуальність теми статті є 

незаперечною. Метою статті є дослідження 

моделей цінової політики підприємств в ринкових 

умовах та обrрунтування необхідності 

впровадження системи прийнят.тя стратегічних 

рішень з цінової політики на основі 

маркетингових досліджень цінової чутливості 

споживачів. Проблеми, пов'язані з формуванням 

цінової політики підприємств є об'єктом 

досліджень вчених в області економіки, 

менеджменту, маркетингу, підприємництва, 

фінансів, бухгалтерського обліку. Теоретичним і 

практичним аспектам політики ціноутворення, 

проблемам удосконалення здійснення процесу 

управління ціновими ризиками присвячено 

багато наукових досліджень [ 1- 1 О]. 
В сучасних умовах фактори цінової політики 

характеризуються динамічністю, високим 

ступенем взаємовпливу. Тому ці фактори 

потребують управлінського впливу з боку 

керівництва підприємств. Проведення 

комплексних маркетингових досліджень факторів 

ціноутворення, а також управління ними 

сприятимуть як підвищенню дієвості цінової 

політики, так і досягненню конкурентних переваг 

на ринку. 

У практиці багатьох вітчизняних підприємств 

ще досить часто маркетингові дослідження цінової 

чутливості споживачів в процесі формування 

цінової політики проводяться частково і 

безсистемно . Відсутність точної і достовірної 

інформації про чутливість споживачів до цін 

призводить до ігноруВання найбільш значущого 

фактору ціноутворення в умовах ринку -nокупців 
і, як наслідок - до невірних цінових рішень. 

Водночас, це висуває ряд нових вимог до 

спеціалістів відділу маркетингу, зокрема - вміння 
аналізувати попит покупців; фактори, що 

впливають на нього; досліджувати цінову 

чутливість споживачів., а також здібність 

своєчасно і цілеспрямовано використовувати 

результати аналізу при прийнятті управлінських 

рішень з цін. 

Необхідність і практична значущість 

маркетингових досліджень чутливості споживачів 

до цін в процесі формування цінової політики 

обумовлені (1, 7,9] : 
підвищенням інформованості споживачів 

про існування товарів - замінників внаслідок 

розширення рекламних заходів; 

поглибленням товарного асортименту 

підприємств; 

підвищенням уваги покупців до якості 

товарів. 

Основною метою маркетингових досліджень 

чутливості покупців до ціни в процесі розробки 

цінових рішень є забезпечення дієвості цінової 

політики шляхом управління попитом покупців у 

відповідності зі стратегією, обраною 

підприємством. 

Основними практичними задачами, які 

вирішуються на основі маркетингових досліджень 

цінової чутливості споживачів в процесі 

ціноутворення, є: 

вплив на фактори, що викликають загальні 

зміни попиту; 

'- розробка заходів ' щодо корегування цін з 

метою збільшення одержуваного прибутку; 

виявлення товарів з більшою ринковою 

силою на основі порівняА:ня цінової 

еластичності товарів, які конкурують; 

формування збалансованих цін на 

взаємодоповнюючі товари; 

прогнозування тенденцій переміщення 

з 
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попиту покупців з одних товарів на інші на базі 

аналізу перехресної еластичності попиту; 

визначення засобів і напрямків впливу на 

ціни з метою підвищення обсягів збуту 

підприємства; 

управління факторами цінової чутливості 

споживачів; 

формування цінової політики 

підприємства з урахуванням системи цінностей 

споживачів . 

Даний аналіз необхідно здійснювати на 

підприємствах з метою визначення верхнього 

рівня ціни. До того ж, при визначенні діапазону 

варіації цін доцільно враховувати, що зміни цін 

повинні знаходитися в межах можливостей 

споживача, рівня цін конкурентів і витрат 

підприємства. 

Комплексний аналіз цінової чутливості 

споживачів t: лід здійснювати за наступними 

етапами (4,9] : 
аналіз факторів, що викликають загальні 

зміни попиту; 

підготовка інформаційної бази аналізу 

попиту; 

дослідження цінової еластичності попиту 

(за допомогою аналізу коефіцієнтів цінової 

еластичності попиту); 

оцінка перехресної еластичності попиту; 

дослідження факторів цінової чутливості 

споживачів; 

аналіз впливу цінової еластичності попиту 

на обсяг збуту підприємства; 

оцінка чутливості покупців до цін на основі 

дослідження системи цінностей споживачів . 

При аналізі цінової чутливості споживачів 

необхідно оцінювати не тільки залежність попиту 

від зміни ціни, але й зміну загальних умов, в яких 

ця залежність реалізується. Аналіз попиту і 
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факторів, які його визначають, необхідно 

здшснювати на всіх стадіях та етапах процесу 

управління ціноутворенням. 

Даний аналіз є попереднім, тому що на його 

основі формується цінова політика підприємства. 

Він виступає невід'ємною частиною поточної 

діяльності та інструментом оперативного 

управління ціновою політикою . Аналіз попиту і 

його детермінант слід використовувати і на 

заключному етапі процесу управління - для 

визначення ступеня досягнення встановлених 

цілей. 

Основні напрямки дослідження факторів 

чутливості споживачів 

табл.l. 

до ціни наведені у 

Фактори цінової еластичності попиту 

необхідно аналізувати в їх взаємозв'язку і 

взаємозалежності. Тільки їх повна якісна оцінка 

буде виступати базою для прийняття вірних 

рішень з цін . Водночас, фактори чутливості 

споживачів до ціни впливають на неї по-різному у 

залежності від їх комбінації та впливу умов 

зовнішнього середовища . Тому в даний час 

необхідно провести комплексний аналіз 

еластичності попиту. Комплексна оцінка цінової 

чутливості споживачів дозволить оцінити їі вплив 

на обсяг збуту підприємсива. 

До того ж, в сучасних умовах виникла 

необхідність у використанні таких більш 

досконалих методів оцінки цінової чутливості 

споживачів , як вивчення панельних даних і 

дослідження готовності покупців до здійснення 

покупки. Вивчення панельних даних передбачає 

аналіз інформації про динаміку покупок 

спеціально обраної групи споживачів . Основними 

перевагами даного методу є його оперативність і 

низька вартість. 

Таблиця 1. Напрямки маркетингових досліджень факторів цінової чутливості споживачів 

Фактори цінової 

чутливості 
Напрямки маркетингових досліджень споживачів 

Існування товарів- Виявлення та оцінка альтернатив, що існують у покупці в у даній товарній 

замінників групі або серед інших товарів, що викону ють аналогічну функцію. 

Унікальність 

товару 

Визначення ступеня інформованості покупців про існування товарів -

Виявлення унікальних особливостей товару, що відрізня ють товар 
підприємства від товарів конкурентів . Визначення цінності, яку надають 

споживачі даним унікальним властивостям . 

Труднощі у Оцінка ступеня упевненості покупців в одержанні бажано го результату від 

порівняльній оцінці придбання даного товару. Визначення можливості по рівняння споживачами 

товарів за цінами. Визначення можливостей порівняльної оціЮ<и то варів-

Оцінка якості 

товарів через ціну 

Визначення наявності індикаторів для оцінки якості до придбання товару 

покупцем. Виявлення існування у спо живачів асоціацій ціни товару з 

якістю, престижем, ексклюзивністю . 

Коштовність товару Оцінка питомої ваги витрат на даний товар у витратах споживача. 
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Міра справедли- Аналіз співвідношення ціни з цінами на аналогічні товари . Оцінка 

вості ціни співвідношення ціни на даний момент часу з раніше діючою. 

Значимість товару Визначення належності товару до однієї з груп: товари першої необхідності; 

для споживача товари , які регулярно використову ються, але не є необхідними; предмети 

Універсальність Виявлення можливих напрямків використання товару. Визначення 

товару універсальних властивостей товару. 

Можливість Оцінка рівня запасів товару у споживачів . Аналіз очікувань покупцями зміни 

створення запасів цін на товар. 

товару .. .... 
Дослідження готовності покупців до здійснення 

покупки виступає різновидом безпосереднього 

анкетування . Різниця полягає в тому, що покупцю 

замість питання "За якою ціною Ви купите даний 

товар?" ставлять питання "Чи купите Ви даний 

товар за цією ціною?". Така постановка питання 

. 
дає більш реалістичні відповІдІ. Оцінку 

еластичності попиту від ціни і Ф,акторів, що 

впливають на неї, варто доповнювати 

дослідженням системи цінностей споживачів. 

Основні характеристики покупців за ступенем 

чутливості до ціни наведені у табл. 2. 

Таблиця 2. Основні характеристики покупців за ступенем чутливості до ціни 

Низький ступінь цінової чутливості 

І. Високий рівень доходів 

2. Підвищення вимог до якості товару 
З. Прагнення до володіння товаром з ткальними 

властивостями 

4. Низький ступінь інформованості про 

аналогічний товар в ІНШИХ торговельних 

підnриємствах і про товари -замінники 

5. Відсутність прагнення з мінімізації витрат 
6. Боязнь збитків від використання товару 

низької якості 

7. Бажання продемонструвати оточуючим 

високий рівень життя 

Такий критерій сегментації, як цінова 

чутливість споживачів є на сучасному етапі одним 

з найбільш важливих, оскільки даний критерій 

відображає попит покупців . 

Дослідження системи цінностей споживачів 

передбачає, що цінова чутливість визначається 

цінністю товару, яка сприймається покупцем. 

Цінність товару .визначається сукупністю 

позитивних властивостей товару, що відрізняють 

його від товарів-конкурентів. Так, чим вище 

цінність товару для споживача, тим більшу ціну він 

готовий за нього заплатити. У зв 'язку з цим 

підприємствам слід виявляти параметри, що 

визначають систему цінностей споживачів і 

ранжувати їх за ступенем значущості. 

На етапі аналізу · конкуренції в процесі 
формування цінової політики доцільно проводити 

маркетингові дослідження конкурентів за 

наступними напрямками: частка ринку, товарний 

асортимент, якість товарів , цілі діяльності , рівень 

цін, цінова чутливість споживачів на товари 

конкурентів ," динаміка цін, заходи щодо 

корегування цін , рівень сервісу, практика 

формування цін на нові товари конкурентом, 

І 

Високий ступінь цінової"чутливості 
І . Середній або низький рівень доходів 

2. Незначні вимоги до якості товару 
З . Відсутність необхідності у володінні товаром 

з унікальними властивостями 

4. Високий ступінь інформованості про ціни на 
аналогічний товар в інших торговельних 

підnриємствах і про товари -замінники 

5. Прагнення до мінімізації витрат 
6. Відсутність боязні збитків від використання 
товару низької якості 

7. Індиферентне відношення ДО думки інших 

щодо свого рівня життя 

реакція конкурентів на зміни цін на ринку, імідж 

на ринку, сильні і слаб~і сторони конкурентів. 

Основною метою моніторингу цін конкурентів 

є забезпечення конкурентних · переваг 
підприємства шляхом створення адаптивного 

механізму реагування на зміни цін на ринку. 

Моніторинг цін конкурентів доцільно 

здійснювати за наступними етапами рис . l. 

На етапі виявлення дшсних і потенційних 

конкурентів необхідно здійснювати групування 

підприємств у відповідності з певними критеріями. 

Так, можна використовувати такі критерії 

групування, як: район діяльності підприємства; 

частка ринку; тип потреб, що задовольняються; 

позиція підприємства у конкурентній боротьбі; 

товарна спеціалізація. На наступному етапі 

моніторингу цін конкурентів необхІдно оцінити 
цілі їх діяльності. Здійснення даної процедури у 

торговельних підприємствах дозволить визначити 

загальні підходи до формування рівня ціни 

конкурентами. 

Цілі діяльності конкурентів визначають 

загальні принципи їх цінової політики. В свою 
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І етап \Виявлення дійсних і потенційних конкурент ів 

ІІ етап \Вивчення цілей діяльності конкурентів 

+ -
ІІІ етап І Анміз н•слідкіа ціно•; рішен• кою<урентіа 

І Оцінка цінової еластичності попиту на товари конкурентів IV етап 

V етап 
+ 

fослідження взаємовплив:'J цін конкурентів 

VI етап Аналіз можливих напрямків зміни цін конкурентів на основі 
оцінки еластичності попиту за доходами 

УІІетап 
+ 

\ Оцінка співвідношення ціни та якості товарів конкурентів 

+ 
VIII етап fослідження динаміки цін конкурентів у розрізі товарних груп 

І Вночення ре"'щіrкон:рентіа на змінн цін на ринку І ІХ етап 

І Х етап І Аволіз nракщки фор:ув,ннк цін н• нові тов•ри конкурентоми 
Рис . l. Схема моніторингу цін конкурентів 

чергу, принципи ціноутворення є відправною 

точкою в прийнятті конкурентом рішень про 

рівень ціни і можливі їі зміни. Так, кожній з 

основних цілей діяльності підприємств 

(підвищення обсягу збуту, максимізація прибутку 

у довгостроковому періоді, максимізація прибутку 

у короткостроковому періоді, стабілізація 

положення на ринку, підтримання лідерства у 

цінах, створення лояльного образу до конкурентів, 

стимулювання попиту покупців) повинні 

відповідати певні цінові рішення. 

На наступному етапі аналізу цін конкурентів 

вивчають наслідки, які викликані ціновими 

рішеннями конкурентів. Даний аналіз дає 

можливість прогнозувати тенденції зміни цін на 

товари конкурентів. 

До негативних наслідків цінових рішень 

конкурентів можна віднести: зниження обсягів 

збуту, прибутку, зменшення частки ринку. При 

цьому необrрунтованість цінових рішень 

виявляється у встановленні ціни як вище, так і 

нижче їі оптимального рівня. 

Аналіз співвідношення ціни і якості товарів 

конкурентів дозволяє підприємству вирішити 

наступні завдання: 

оцінити рівень якості 

реалізуються, у порівнянні 

товарів, які 

з товарами 

конкурентів; 

визначити, наскільки ціна товару 

конкурента відповідає його якості; 

встановити оптимальні роздрібні ціни на 

товари підприємства; 

гнучко маневрувати цінами, виходячи з 

ринкової ситуації. 

Так, при вивченні зміни цін конкурентом 

необхідно аналізувати цілі цінової політики 

конкурентів, причини та період зміни цін, вплив 

даних змін на ємність ринку. 

На наступному етапі моніторингу цін 

конкурентів вважається доцільним вивчити 

практику формування конкурентом цін на нові 

товари. Визначення методології встановлення цін 

на нові товари в даний час є однією з найбільш 

складних проблем ціноутворення у торговельних 

підприємствах. В умовах адаптації підприємств до 

ринкових відносин використовуються 

різноманітні підходи до формування цінової 

стратегії по відношенню до нових товарів. При 

цьому аналіз практики встановлення цін на товари 

ринкової новизни у підприємствах - конкурентах 
виступає однією з умов прийняття гнучких 

цінових рішень. 

Таким чином, моніторинг цін конкурентів 

сьогодні розглядається в якості одного з основних 



напрямків маркетингових досліджень, що є 

основою формування цінової політики 

підприємств. 

З огляду на вищевикладене виникає 

необхідність наукової оцінки сучасного стану 

політики ціноутворення та обrрунтування 

необхідності впровадження системи прийняття 

стратегічних рішень з цінової політики, а також 

розробка пропозицш щодо поліпшення 

формування цінової політики на підприємстві, 

чому і будуть присвячені подальші розвідки 

автора. 
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Л. О. ЧОРНА 

МАРКЕТИНГОВІ ТА ФІНАНСОВІ КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 
УПРАВЛІННЯ ЦJНОУТВОРЕ'ННЯМ у· ПІДПРИЄМСТВАХ 

ІНФРАСТРУКТУРНИХ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ 

В статті gосліgжуються проблеми 

функціонування витратно-цінового механізму в 

сфері торгівлі. Особливу увагу приgілено 

визначенню маркетингових та фінансових 

критеріїв ефективності ціноутворення у 

піgприємствах розgрібної торгівлі 

В умовах поглиблення трансформаційних змін 

глобального та локального середовищ, 

враховуючи перспективи вступу України до СОТ, 

зважаючи на її прагнення прискореного 

входження до ЄС, а також констатуючи значну 

залежність нашої країни від впливу східно

європейських партнерів, варто зазначити 

актуальність проблем ефективності управління 

витратно-ціновим механізмом як всієї економіки, 

так і окремих їі сфер, зокрема, у сфери реалізації 

товарів і послуг . 

Вирішення даної проблеми сприятиме не тільки 

ресурсозбереженню, зменшенню витрат, 

збільшенню прибутковості торгівлі, але й 

забезпечить швидке вирівнювання цін, погашення 

їх коливань на різних ринках, оптимізує грошовий 

попит без змін поточної пропозиції, посилить 

можливість одержання комерційного доходу не 

лише за рахунок "гри на ринку", а також 

враховуючи вплив фінансових інструментів і 

важелівl. 

Крім того, підвищення ефективності 

управління ціноутворення у підприємствах сфери 

реалізації спричиняє позитивний вплив на 

розвиток даної галузі, а також сприяє стабілізації і 

розвитку економіки України в цілому, що, в свою 

чергу, посилює зовнішньо-торговельний 

потенціал та 1\южливості внутрішнього ринку 

країни, згладжує регіональні особливості 

ціноутворення. 

Однією із найсуттєвіших характеристик 

сучасного стану управмння ціноутворенням у 

підприємствах сфери реалізації в Україні є його 

результативність. В межах досліджень оцінки цієї 

ефективності було поставлено ряд завдань, 

зокрема: 

провести апробацію основних показників 

в оцінки ефективності управління ціноутворення в 

підприємствах торгівлі; 

визначити тенденції динаміки 

ефективності управління ціноутворенням в 

підприємствах торгівлі на сучасному етапі їх 

1 Див . :"Економіка України", N2 б , 2005, с . 72 
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