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Визначення термінів 

• Ціна це – грошовий еквівалент споживчої цінності

• Суб'єкти процесу ціноутворення: продавець (!), покупець(?)

• Фактори ціноутворення: 

Внутрішні

Поточні цілі компанії (які 
можуть бути?)

Рівень витрат (?)

Маркетингова стратегія 
(на основі чого будується?)

Зовнішні

Стан і динаміка ринку

Цінова еластичність 
попиту

Конкурентні ціни

Стадія життєвого циклу



Еластичний та нееластичний попит
Нееластичний попит спостерігається якщо відсоток 
зміни ціни більше, ніж різниця між обсягами куплених 
товарів.
Еластичний попит: якщо відсоток зміни ціни менше, 
ніж різниця між обсягами куплених товарів.



Цінова політика у життєвому циклі



Структура ціни



Методи ціноутворення

• Методи, орієнтовані на витрати (дайте визначення поняття собівартість). 

• Методи, орієнтовані на прибуток (дайте визначення поняття цільовий 
прибуток). 

• Методи, орієнтовані на попит:

• а) встановлення ціни на основі споживацького сприйняття цінності 
товару.

• б) встановлення ціни на основі реальної цінності товару.

• Методи, орієнтовані на конкурентів (що ви розумієте під визначенням 
ринкова ціна?)

Вартість 
виробни

цтва

Функціональні 
якості

Збутова 
цінність

Декоративна 
цінність

Цінність 
виробу



Характеристика залежності «ціна-якість»

1, 5, 9 можна використовувати 
на одному й тому ж ринку. 
Вони ілюструють 
диференціацію ціни залежно 
від рівня якості

2, 3, 6 являють собою різні 
варіанти цінової стратегії, 
націленої на витиснення 
конкурента з діагональних 
позицій 1, 5, 9

4, 7, 8 ілюструють завищення ціни відносно корисного ефекту продукції, за умов 
розвинутого ринку її клієнти відчують себе скривдженими, що безперечно зашкодить 
репутації фірми

1 2 3

4 65

7 8 9



Алгоритм процесу маркетингового 
ціноутворення

1
• постановка завдань ціноутворення

2
• визначення стану та особливостей ринкового попиту (шкала попиту, 

чутливість споживача до ціни — еластичність попиту)

3
• оцінка витрат (постійних, змінних, повних, інших)

4
• аналіз конкурентів (особливості ринкових пропозицій, ціни, витрати 

та інше)

5
• вибір методу ціноутворення

6
• визначення остаточної ціни



Завдання 1

Показник А Б

Ціна виробу, грн 15 12

Змінні витрати на виріб, грн 9 8

Дохід, грн 6 4

Час вироблення, хв. 8 10

Підприємство випускає продукцію двох марок: А і Б, повністю при цьому використовуючи

потужність устаткування. Продукція марки Б більш вигідна, у тому числі за ціновим фактором.

Підприємству доводиться обґрунтовувати рішення про прийняття додаткового замовлення на випуск

500 виробів марки А. Це можливо лише за умови зменшення випуску інших, більш вигідних виробів

марки Б.

Потрібно визначити:

•на скільки одиниць потрібно скоротити випуск продукції марки Б, щоб можна було прийняти

замовлення на вироби марки А;

•чи сприятиме додаткове замовлення збільшенню прибутку в даному періоді;

•якою має бути нижня межа ціни виробу продукції марки А, щоб фірма могла виконати замовлення?



Завдання 2
Розрахунок точки беззбитковості проводиться наступним чином:

За допомогою аналізу беззбитковості можна розрахувати рівень діапазону безпеки, що є одним з показників 

ризику. Чим менше значення резерву безпеки, тим вище ризик потрапляння в область збитків. 

де: 

Margin of safty - рівень резерву прибутковості;

Budget sales - прогнозований обсяг продажу;

Break-Even sales - обсяг продажу, що відповідає точці беззбитковості.
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Постійні витрати підприємства складають 50 млн. грн. на рік. Вони включають в себе витрати на 

оренду приміщень, оплату електроенергії, заробітну плату адміністрації.

Змінні витрати на одиницю продукції складають близько 65 тис. грн. і включають у себе витрати 

на матеріали, комплектуючі вироби і заробітну плату робітникам.

Ціна одиниці продукції складає 104 тис. грн.

Побудувати і розрахувати точку беззбитковості


