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ЦІНОУТВОРЕННЯ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ  
РОЗВИТКОМ БІЗНЕСУ

PRICING IN THE SYSTEM  
OF ECONOMIC BUSINESS DEVELOPMENT MANAGEMENT

АНОТАЦІЯ
Проаналізовано роль ціноутворення в системі економічно-

го управління розвитком бізнесу. Розкрито взаємозв’язок між 
ціновою стратегією компанії та процесами управління витра-
тами і прибутковістю компанії. Висвітлено актуальність єдиної 
систематизації методів ціноутворення в системі економічного 
управління розвитком бізнесу, що дасть змогу підприємствам 
установлювати ціни на продукцію для максимізації прибутку. 
Наведено порівняльний аналіз витратних, ринкових та параме-
тричних методів ціноутворення та визначено доцільність їх за-
стосування під час економічного управління розвитком бізнесу. 
Визначено, що ринкові методи ціноутворення дають компанії 
змогу встановлювати більш ефективний рівень цін на продук-
цію за рахунок більш повного урахування впливу факторів по-
питу та конкуренції в процесі ціноутворення.

Ключові слова: ціноутворення, витрати, прибуток, ринок, 
конкуренція, бізнес.

АННОТАЦИЯ
Проанализирована роль ценообразования в системе эко-

номического управления развитием бизнеса. Раскрыта взаи-
мосвязь между ценовой стратегией компании и процессами 
управления затратами и прибыльностью компании. Показана 
актуальность единой систематизации методов ценообразова-
ния в системе экономического управления развитием бизнеса, 
что позволит предприятиям устанавливать цены на продукцию 
для максимизации их прибыли. Приведен сравнительный ана-
лиз затратных, рыночных и параметрических методов ценоо-
бразования и определена целесообразность их применения 
при экономическом управлении развитием бизнеса. Опреде-
лено, что рыночные методы ценообразования позволяют ком-
пании устанавливать более эффективный уровень цен на про-
дукцию за счет более полного учета влияния факторов спроса 
и конкуренции в процессе ценообразования.

Ключевые слова: ценообразование, затраты, прибыль, 
рынок, конкуренция, бизнес.

ANNOTATION
The role of pricing in the system of economic management of 

business development is analyzed. The relationship between the 

pricing strategy of the company and the processes of cost mana- 
gement and the company's profitability is revealed. The purpose 
of the article is to compare cost, market and parametric methods 
of pricing and determine the feasibility of their use in economic 
management of business development. The relevance of a uni-
fied systematization of pricing methods in the system of economic 
management of business development is shown, which will allow 
enterprises to set prices for products to maximize their profits.  
A comparative analysis of cost, market and parametric pricing 
methods is given and the expediency of their application in the 
economic management of business development is determined.  
It has been determined that market-based pricing methods allow a 
company to set a more efficient level of prices for products due to a 
more complete consideration of the influence of demand and com-
petition factors in the pricing process. Necessary data for deter-
mining the price of products according to the cost method of pricing 
are variable costs of production per unit of goods, average fixed 
costs, unit profit. To determine the price of products by the market 
method, data on the level of demand, competition, market condi-
tions, consumer perception of the value of the product are needed. 
To apply the parametric method of pricing requires data on the de-
sign and technical parameters of products, the level of costs for the 
production of goods. The application of cost pricing methods does 
not take into account the state of competition, market conditions, 
consumer preferences. The disadvantage of using market-based 
pricing methods is the possible difficulties in gathering information. 
Parametric pricing methods have limited application because they 
require complex calculations. The application of modern metho- 
dological approaches to pricing in the system of economic mana- 
gement of business development allows to achieve the strategic 
goals of the company by mobilizing human, financial, marketing 
and production resources of the company.

Key words: pricing, costs, profit, market, competition, business.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Розвиток бізнесу в сучас-
них умовах неможливий без упровадження в 
діяльність компанії сучасних методичних під-
ходів на всіх етапах процесу управління – від 
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планування до контролю. Система економічно-
го управління розвитком бізнесу складається 
з низки взаємопов’язаних елементів, таких як 
блок управління витратами, блок управління 
прибутком, блок управління виробництвом, 
блок управління кадрами, блок управління 
маркетингом, блок управління фінансами, блок 
управління інноваціями. Взаємодія цих бло-
ків системи економічного управління розви-
тком бізнесу відбувається шляхом реалізації 
відповідних комплексів господарських рішень. 
Наприклад, взаємодія блоків управління ви-
тратами та управління прибутком компанії ре-
алізується за допомогою розроблення цінової 
стратегії компанії, яка дає змогу знайти своє-
рідний баланс між витратністю та прибутковіс-
тю бізнесу з одночасним досягненням стратегіч-
них цілей компанії.

Одним із найважливіших чинників, які 
вливають на рівень прибутку підприємства, 
є правильно встановлена ціна на продукцію. 
Важливу роль у процесі ціноутворення відіграє 
ефективно підібраний метод ціноутворення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми і на які спираються автори. Розв’язанню 
проблем ціноутворення та дослідженню мето-
дів установлення ціни на продукцію присвя-
тили свої роботи багато вітчизняних і зарубіж-
них учених: О.В. Жегус [1], І.М. Рябченко [2], 
О.В. Савченко, Д.В. Марцінко [3], Н.А. Шевчук, 
Д.Ю. Тараненко  [4], О.О. Васильченко, О.І. Ба-
єва [5], Д.С. Божков [6], І.В. Семчук, В.Г. Ма-
зур  [7] та ін. О.В. Жегус  досліджує аспекти ці-
ноутворення на інноваційні продукти компанії. 
І.М. Рябченко та Д.С. Божков  більш прискіпли-
во аналізують ринковий вплив на процес ціно-
утворення. О.В. Савченко, Д.В. Марцінко  ви-
значають перспективи застосування основних 
методів ціноутворення. Н.А. Шевчук, Д.Ю. Та-
раненко акцентують увагу на теоретичному об-
ґрунтуванні використання витратних методів 
ціноутворення, що зумовлено їх поширеністю 
на практиці. І.В. Семчук, В.Г. Мазур також 
звертають увагу на витратні методи ціноутво-
рення та систематизують основні напрями під-
вищення ефективності управління витратами.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується озна-
чена стаття. Незважаючи на наявність багатьох 
розробок науковців, питання єдиної системати-
зації методів ціноутворення залишається від-
критим, саме тому воно потребує подальшого 
глибокого дослідження та вдосконалення, що 
допоможе підприємствам ефективно встановлю-
вати ціни на продукцію для максимізації своїх 
прибутків.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є порівняння витратних, 
ринкових і параметричних методів ціноутво-
рення та визначення доцільності їх застосуван-
ня під час економічного управління розвитком 
бізнесу.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Процес ціноутворення має вирі-
шальне значення у ході досягнення певного 
рівня реалізації продукції та визначення стра-
тегічних напрямів розвитку бізнесу і полягає у 
встановленні ефективних цін на товари та по-
слуги компанії. Цей процес здійснюється на 
основі методології, яка включає сукупність за-
гальних правил формування ціни, пов'язаних 
здебільшого з макроекономічними особливостя-
ми господарської системи, а також із різними 
сферами ціноутворення.

Важливим етапом процесу ціноутворення є 
вибір способу встановлення конкретної ціни, 
який базується на певних розрахунках. Сучасна 
практика ціноутворення характеризується на-
явністю декількох підходів до встановлення цін, 
різноманітністю методів і методичних підходів 
до ціноутворення, вибір яких залежить від мети 
ціноутворення та наявної інформації [1].

У світовій практиці зустрічається досить 
велика кількість методів ціноутворення, які в 
науковій літературі умовно поділяють на різну 
кількість груп, але найчастіше основні сучас-
ні методи ціноутворення розподіляють на три 
основні групи:

– витратні методи, які побудовані на обліку 
фактичних витрат на виробництво і реалізацію 
продукції;

– ринкові методи, орієнтовані на спожива-
чів та конкуренцію;

– параметричні методи, що враховують у 
ціні техніко-економічні характеристики про-
дукції [2].

Найбільш поширеними у вітчизняній прак-
тиці ціноутворення є витратні методи встанов-
лення цін, сутність яких полягає у розрахунку 
ціни на основі витрат підприємства та цільово-
го прибутку. В основу витратного методу ціно-
утворення покладено витрати підприємства на 
виробництво товару, надання послуг та вста-
новлення цільового прибутку, отримання і роз-
поділ якого найчастіше відбувається у системі 
економічного управління розвитком бізнесу [3].

Однак, незважаючи на те що витратні мето-
ди є найпоширенішими в Україні, багато вчених 
уважають їх застарілими через те, що витратні 
методи є основою для формування базової ціни 
товару, обґрунтування обсягів виробництва про-
дукції та її просування на ринку, але вони не вра-
ховують впливу ключових чинників ціноутво-
рення, таких як попит та конкуренція [4]. Група 
ринкових методів ціноутворення значно менше 
використовується в Україні, хоча і представлена 
цілою низкою методичних підходів. Під час еко-
номічного управління розвитком бізнесу прин-
ципово змінюються підходи до процесу встанов-
лення цін на товари і послуги, ринкові методи 
встановлення цін стають більш затребуваними. 
Сутність таких методів полягає в оцінюванні по-
питу на продукцію, рівня конкуренції та сприй-
няття товару покупцями під час встановлення 
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ціни для забезпечення максимального прибутку, 
не скорочуючи витрати на виробництво [3]. Гру-
па параметричних методів ціноутворення являє 
собою порівняння техніко-економічних параме-
трів продукції, таких як рівень прогресивності 
конструкції, продуктивності, комплектності, 
економічності експлуатації, рівень організації 
технічного обслуговування та його майбутньої 
ціни. Застосування таких методів доцільно за 
ціноутворення на нові товари залежно від змі-
ни рівня техніко-економічних параметрів та для 
розрахунку цін серійних товарів споживчого та 
виробничого призначення [2]. У табл. 1 пред-
ставлено порівняльну характеристику методів 
ціноутворення, які можуть мати місце в системі 
економічного управління розвитком бізнесу.

Найпоширенішими методами ціноутворення 
є методи, які встановлюють ціну на основі ви-
трат, однак такі методи є не зовсім ефективни-
ми та найчастіше доречні лише для встановлен-

ня нижчої відмітки ціни на продукт. Ринкові 
методи ціноутворення, навпаки, під час роз-
рахунку ціни перш за все враховують попит, 
наявність конкурентів та відношення покуп-
ців до товару, що дає можливість установлю-
вати більш ефективний рівень цін на будь-яку  
продукцію.

Розрахунок ціни на основі параметричних 
методів проводиться шляхом дослідження тех-
ніко-економічних характеристик товару, що дає 
змогу встановлювати більш високий рівень цін, 
однак такі методи застосовуються найчастіше 
для принципово нових та серійних товарів.

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Застосування сучасних методичних підходів до 
ціноутворення в системі економічного управ-
ління розвитком бізнесу дає змогу досягати 
стратегічних цілей діяльності компанії за ра-
хунок мобілізації кадрових, фінансових, мар-

Таблиця 1
Порівняльна характеристика методів ціноутворення 

Критерії 
порівняння

Витратні методи 
ціноутворення Ринкові методи ціноутворення Параметричні методи 

ціноутворення

Загальна 
характеристика 
методу 
ціноутворення

Забезпечують покриття 
витрат підприємства  
й отримання цільового 
прибутку. Ціна, 
встановлена за витратним 
методом, є орієнтиром 
найнижчої межі ціни на 
продукцію

Забезпечують отримання 
обґрунтовано більшого 
прибутку шляхом досягнення 
вигідного для організації 
співвідношення «цінність/
витрати», оцінки попиту  
та існуючих конкурентів. 
Основою ціни є сприйняття 
товару покупцем

Забезпечують урахування 
залежності між техніко-
економічними параметрами 
виробу і ціною шляхом 
техніко-економічних 
порівнянь і розрахунків

Необхідні дані 
для визначення 
ціни на 
продукцію  
або послуги

Змінні витрати на 
виробництво одиниці 
товару, середні постійні 
витрати, питомий 
прибуток

Попит, рівень конкуренції, 
кон’юнктура ринку, 
сприйняття цінності товару

Конструктивно-технічні 
параметри, параметричні 
дані, витрати на 
виробництво товарів

Переваги

Простота збору інформації 
та розрахунків, надійність 
інформації, доступність 
відомостей для 
розрахунку

Наявність урахування попиту, 
конкурентів та сприйняття 
товару покупцем

Наявність визначених 
параметричних якостей, 
урахування витрат та 
споживчих характеристик 
товару

Недоліки

Не враховуються стан 
конкуренції, кон’юнктура 
ринку, уподобання 
споживачів, а також 
попит і пропозиція

Можливі складності  
під час збору інформації, 
суб’єктивність думки

Практично неможливе 
застосування для 
розрахунку цін унікальних 
виробів, потребує  
проведення складних 
розрахунків

Сфера 
застосування

Застосовується під час 
установлення ціни 
на принципово нову 
продукцію, на товари 
штучного виробництва,  
на продукцію 
монопольних 

Застосовуються для визначення 
остаточної роздрібної ціни  
на продукцію

Застосовується під час 
ціноутворення нових 
товарів залежно від зміни 
рівня техніко-економічних 
параметрів та для 
розрахунку цін серійних 
товарів підприємств, коли 
попит значно перевищує 
пропозицію

Найбільш 
відомі 
методичні 
підходи групи

Метод повних витрат, 
метод нормативних 
витрат, метод «середні 
витрати плюс прибуток», 
метод мінімальних 
витрат, метод доходу 
на капітал, метод 
беззбитковості та ін.

Методи з орієнтацією на 
покупців: методи на основі 
сприйняття цінності товару 
та метод з орієнтацією на 
попит. Методи з орієнтацією 
на конкурентів: методи 
слідування за ринковими 
цінами, слідування за лідером 
та змагання

Агрегатний метод, метод 
кореляційно-регресійного 
аналізу, метод питомої ціни 
та ін.

Джерело: власна розробка на основі [1–8]
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кетингових та виробничих ресурсів компанії. 
Результати дослідження основних груп методів 
ціноутворення свідчать про те, що витратні ме-
тоди ціноутворення доцільно застосовувати під 
час установлення ціни на принципово нову про-
дукцію, це дасть змогу підвищити ступінь об-
ґрунтованості управлінських рішень стосовно 
портфеля стратегічних бізнес-одиниць компанії 
за рахунок підвищення прозорості бізнес-проце-
сів. Інструментарій витратного методу ціноут-
ворення дає змогу дослідити структуру собівар-
тості продукції, виявити резерви її зменшення, 
що створює додаткові конкурентні переваги 
під час розроблення стратегії розвитку бізнесу. 
Ринкові методи ціноутворення в системі еконо-
мічного управління розвитком бізнесу набува-
ють поширення через можливість коригування 
цінової політики компанії відповідно до стану 
кон’юнктури ринку, це є особливо актуальним 
в умовах невизначеності та ризику. Застосуван-
ня параметричних методів ціноутворення буде 
виправданим для компаній, які спеціалізують-
ся на виробництві складної продукції виробни-
чого призначення, це зумовлюється специфі-
кою даного виду продукції та залежністю ціни 
від рівня її складності. Таким чином, у систе-
мі економічного управління розвитком бізнесу 
рекомендовано застосування як витратних, па-
раметричних, так і ринкових методів ціноутво-
рення. Доцільність застосування конкретного 
методу ціноутворення визначається конкретни-
ми завданнями, які стоять перед менеджментом 
компанії. Так, у разі коли основним завданням 
є максимізація прибутку підприємства, засто-
сування витратних методів дасть змогу швидко 
визначити основні резерви скорочення собівар-
тості продукції і за збереження рівня цін під-
вищити прибуток. Якщо основним завданням 
є закріплення позицій на цільовому сегменті 
ринку, більш виправданими будуть ринкові ме-
тоди ціноутворення, які є більш гнучкими за 
своєю сутністю та дають змогу реалізовувати 
сценарний підхід до цінової політики компанії.
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