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Тема:  Методи ціноутворення. 
 

Мета:  ознайомити здобувачів освіти з методами ціноутворення на товари 

підприємства.      

 

Рівень ціни на продукцію, крім витрат на її виробництво і збут, визначається 

низкою інших чинників, важливішими з яких є: 

 державне регулювання цін;

 конкуренція виробників;

 співвідношення попиту і пропозиції;

 купівельна спроможність грошей;

 якість товару та ін.
Усі вони є формують ринкову кон’юнктуру, яка визначає загальні підходи до 

ціноутворення. 

Ціноутворення - це процес обґрунтування, затвердження та перегляду цін 

і тарифів, визначення їх рівня, співвідношення та структури. 

Залежно від того, яку мету переслідує підприємство чи фірма на ринку, 

розрізняють різні підходи до ціноутворення. Такими цілями діяльності підприємства по 

оптимізації ціни можуть бути:  
 виживання на ринку як мету ставлять тоді, коли ринок досяг майже граничної ємності; 

для забезпечення життєздатності підприємства можуть встановлювати низькі ціни, 

сподіваючись на чутливість ринку до них;

 максимізація прибутку; в цьому випадку зіставляються попит і витрати на 
виробництво з альтернативними цінами і вибирається та з них, яка забезпечить 

максимальний прибуток;

 лідерство на ринку досягається шляхом зниження витрат і одержання високого і 

тривалого прибутку; встановлюються низькі ціни з метою збільшення частки 

підприємства на ринку;

 лідерство щодо якості товарів передбачає встановлення відносно високих цін, які 
повинні компенсувати високі витрати підприємства на науково-дослідні роботи і 

забезпечення якості. 
Враховуючи перелічені чинники впливу на рівень цін, обрану підприємством 

ринкову стратегію, з метою встановлення оптимального рівня цін використовуються 

такі методи ціноутворення:  
 Метод  «витрати  +  прибуток».  За  цим  методом  ціна  (Ц) 

обчислюється за формулою: 

 Ц = С + П, грн.,  
де   С - собівартість продукції, грн.;  

           П- величина прибутку в ціні, грн. 

Отримання  цільової  норми  прибутку  -  метод  ціноутворення, орієнтований на 

витрати і цільову норму прибутку. Підприємства намагаються встановити таку ціну, яка б 

забезпечувала прибуток, запланований у відсотках на інвестований капітал. При цьому 

використовується концепція беззбитковості. Ціна за цією методикою формується 

виходячи із залежності між загальними витратами, виручкою та обсягом продажу: 
 

Ц  Взм  
Впост.

 
Пзаг

 , грн.,  
N 

де Взм - величина змінних затрат на одиницю продукції, грн. 
Впост - постійні витрати на виробництво даної продукції за певний період 



(рік), грн.; 
Пзаг  - загальна сума прибутку, яка має бути одержана за той же період від 
продажу продукції, грн.;  
N - обсяг продажу продукції, нат.од. 

 Оцінка споживчої вартості - метод, який ґрунтується на оцінці 

споживчого ефекту, одержаного споживачем від використання товару. Цей метод 

ціноутворення пов’язаний з певними ризикам через неоправдане завищення або 
заниження ціни.  

 Пропорційне ціноутворення - метод, за якого фірми виходять не стільки з 

власних витрат, оцінки споживчої вартості чи попиту, скільки із цін конкурентів. При 

цьому методі (його ще називають «за рівнем конкуренції») ціна встановлюється як 

функція цін на аналогічну продукцію конкурентів, тобто:  
 Ц = f (Ц1,Ц2,.... Цn) грн., 

де n - кількість продавців аналогічної продукції.  
 Метод «очікуваного прибутку» найчастіше застосовується тоді, коли 

підприємство планує підписати контракт і, пропонуючи більш низькі ціни, ніж інші 

виробники, має шанси виграти боротьбу за нього.  
 Метод швидкого повернення витрат. Використовується підприємствами 

з метою активного продажу великих обсягів продукції і швидкого повернення 
затрачених коштів. Така поведінка може бути викликана невпевненістю виробників у 

тривалому успіхові їх продукції на ринку.  
Існують ще й інші методи ціноутворення, але при використанні будь-якого з них 

ціна коригується на величину певних знижок або доплат, наприклад, за оплату 

готівкою, величину придбаної партії товару, доставку, сезонні знижки тощо.  
У середині системи цін можна виділити такі типи модифікованих цін: 

ціни зі знижками, ціни стимулювання покупок, пільгові ціни та ін. 

Ринкові умови господарювання вимагають впорядкування системи 

ціноутворення. Вона повинна відповідати законам ринкової економіки.  
Стратегія ціноутворення в умовах ринку ґрунтується на трьох факторах - 

витратах, попиті та конкуренції. Підприємства в цих умовах мають широкі можливості 

у формуванні цін на товари, послуги. Проте держава повинна ефективними 

методами регулювати процеси ціноутворення. Насамперед йдеться про контроль і 

регулювання з боку держави цін на стратегічно важливі товари, про підтримку 
виробництва низькорентабельних, але необхідних споживачам товарів через систему 

державних дотацій і субсидій, наприклад, виробників сільськогосподарської продукції, 
деяких видів пасажирських перевезень, комунальних послуг та ін.  

Важливим напрямком державного контролю є ціни на продукцію підприємств-

монополістів з метою запобігання встановленню демпінгових цін як засобу витіснення 
конкурентів з ринку.  

Потребують державної участі такі питання, як встановлення обґрунтованих 

ставок податку на додану вартість, акцизного збору та мита як видів непрямих податків. 
Ці податки спричиняють зростання цін на продукцію, знижують її 

конкурентоспроможність та конкурентоспроможність її виробників.  
Самі підприємства повинні встановлювати ціни на товари, виходячи із 

поставленої мети ціноутворення. Процес ціноутворення повинен бути гнучким, цінові 

стратегії підприємств повинні відображати конкретні ринкові цілі, яких вони хочуть 

досягти на певному етапі своєї діяльності.  
Державне регулювання ціноутворення в Україні визначається відповідними 

законодавчими актами. Так, у ст.10 Господарського Кодексу України йдеться про те, 

що цінова політика є одним із основних напрямків економічної політики держави і вона 
спрямована на регулювання державою відносин обміну між суб’єктами ринку з метою 

забезпечення еквівалентності в процесі реалізації національного продукту, дотримання 
необхідної паритетності цін між галузями та видами господарської діяльності, а також 

забезпечення стабільності гуртових та роздрібних цін.  
Політика ціноутворення, порядок встановлення та застосування цін, 

повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо 

встановлення та регулювання цін, а також контролю за цінами і ціноутворенням 



визначаються Законом України «Про ціни і ціноутворення» (2013 р.), іншими 

законодавчими актами. 

 

Домашнє завдання:  

Законспектувати та вивчити викладений вище матеріал, дати відповідь на наступне 

питання: 

1) Чи може гуртова ціна підприємства дорівнювати роздрібній? Відповідь обґрунтуйте. 

 
  
 

Шановні учні! Фото конспектів, виконаних домашніх завдань та контрольних робіт  надсилайте на 

електронну адресу gr.ev@ukr.net (в темі листа вказуйте ПІБ, № групи, предмет та номер уроку) 

mailto:gr.ev@ukr.net

