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АНАЛІЗ ЦІН КОНКУРЕНТІВ В ІНДУСТРІЇ ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ 

 

Процес ціноутворення постійно знаходиться під впливом на підприємство 

та маркетинг внутрішніх і зовнішніх чинників [1]. Спрощена, узагальнена 

модель цього процесу складається із семи послідовних етапів [2] (рис. 1).

 

Рисунок 1 – Процес ціноутворення 

 

Четвертий етап, а саме аналіз цін конкурентів, дає змогу визначитися 

щодо цін у межах від мінімальної ціни до максимального з огляду на 

характеристики товару та ціни конкурентів [3]. Для аналізу проведено 

дослідження цін на певний товар в різних магазинах (Табл. 1). 

Таблиця 1 – Ціни на певний товар в різних магазинах 

Назва виробу/ 

Назва магазину 

Золотий 

вік 

Золотий 

Стандарт 

Gold.ua 3carata.com.ua 

Каблучка з білого 

золота 585 проби 

з діамантом 

(маса: 

2,6/0,23) 

65 550 грн 

(маса: 

~2/0,25) 

29 040 грн 

(маса: 

~1,5/0,25) 

37 498 грн 

(маса: 

~1.5/0,21) 

13 216 грн 

Сережки з 

червоного золота 

585 проби, форми 

конго 

(маса: 2,5) 

7 748 грн 

(маса: 2,53) 

3 669 грн 

(маса: 3,91) 

6 741 грн 

Немає схожої 

моделі 

Сережки пусети з 

білого золота з 

Swarovski 

(маса: 1,1) 

3 893 грн 

(маса: 1,62) 

3 078 грн 

(маса: 1,23) 

2 274 грн 

(маса: 1,6) 

2 924 грн 

 

З діаграми (рис. 2) , яка наведена нижче, можемо зробити висновки, що 

найвищу ціну пропонує магазин “Золотий вік”. Цей магазин має великий вибір, 

рідкі вироби та багато виробів з різними дорогоцінними матеріалами. Магазини 

“Золотий Стандарт” та “Gold.ua” пропонують майже однаковий асортимент. 

Ціни трохи розрізняються : на деякі вироби ціна вище в одному магазині, на 

Визначення 
цілей 

ціноутворення

Аналіз попиту 
на товар

Аналіз витрат
Аналіз цін 

конкурентів
Вибір методу 

ціноутворення
Вибір цінової 

стратегії
Встановлення 

остаточної ціни



58 

інші – в другому. Малознайомий магазин “3carata.com.ua”, що є інтернет-

магазином, має не дуже великий вибір та майже найнижчу ціну. 

 

 

Рисунок 2 –  Ціни на ювелірні вироби в різних магазинах 

 

‘В даному випадку, коли ми маємо для дослідження тільки чотири 

магазина на вибір, спостерігається така тенденція вибору магазина серед 

покупців: 66% вибору дістається магазину “Золотий вік”, 17% - “ Золотий 

Стандарт ”, 13% - “Gold.ua”, і всього 4% обирають “3carata.com.ua”. Тобто 

споживачі більше довіряють магазину “Золотий вік”, який є один з 

найдорожчих магазинів на ринку ювелірних виробів. Серед цінних товарів 

споживач надає перевагу більш високій ціні, бо вважає, що ціна відповідає 

якості. 

Отже, в Україні продажі ювелірних виробів та виробів з різними 

дорогоцінними матеріалами з кожним роком збільшуються і індустрія 

ювелірних виробів стає стабільною платформою для бізнесу.  
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