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ПСИХОЛОГІЧНІ МАРКЕТИНГОВІ ПІДХОДИ ДО ЦІНОУТВОРЕННЯ 
 

В статті розглянуто особливості процесу формування ціни та фактори внутрішнього і зовнішнього характеру, що 

на неї впливають на сучасному етапі розвитку рекламних технологій. Досліджено важливість і роль політики 

ціноутворення для ефективної збутової діяльності підприємства. В роботі аргументовано значення впливу 

психологічних маркетингових стратегій на вибір споживача. Також приділена увага ціноутворенню, як 

інструменту дієвого маркетингу, що дає можливість збільшувати прибутки завдяки наданню потенційному 

клієнту змоги порівнювати ціни та ступінь задоволення своїх потреб. Автором вивчені мотиви споживача, якими 

він керується під час вибору потенційної покупки, а також результати маркетингових досліджень стосовно впливу 

рекламних заходів на збільшення продажів товару. У статті наведено психологічні маркетингові підходи до 

ціноутворення та особливості їх втілення на практиці, враховуючи специфіку психології споживача. 

Ключові слова: ціна, політика ціноутворення, психологія споживача, конкурентоспроможність, товар 

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі 

розвитку рекламних технологій маркетологи все 

більшу увагу приділяють ціновій політиці та спо-

собу її впливу на споживача. Адже ціна – це не ли-

ше важливий елемент маркетингу, який в майбут-

ньому забезпечує прибуток компанії, але й фактор, 

що суттєво впливає на вибір покупця. Тому для 

успішної реалізації товарів необхідно чітко 

усвідомлювати процес формування ціни, а також 

зважати на особливості психології споживача. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ба-

гато наукових праць присвячено питанням стратегії 

і тактики ціноутворення, а також впливу цін на 

вибір споживача. Вагомий внесок у висвітлення цих 

питань зробили такі вчені, як Ф.Котлер, М. Портер, 

У. Руделіус, Ю.А. Дайновський, В.Я. Кардаш, О.Є. 

Кузьмін, Є.В. Крикавський, А.О. Старостіна та ін.  

Мета статті. Метою даної роботи є з’ясувати 

особливості формування ціни та визначити, як пси-

хологічні маркетингові підходи до ціноутворення 

впливають на вибір споживача. 

Основні результати дослідження. Ціна — це 

грошовий вираз вартості, кількості грошей, що 

сплачується або одержується за одиницю товару 

або послуги. Одночасно ціна відображає споживчі 

властивості (корисніть) товару, купівельну спро-

можність грошової одиниці, ступінь рідкісності то-

вару, силу конкуренції, державного контролю, еко-

номічну поведінку ринкових суб'єктів та інші фак-

тори, що безпосередньо чи опосередковано вли-

вають на її формування. Ціна на будь-який товар 

складається з окремих елементів. Основними з них 

є собівартість і прибуток. Їх наявність в ціні є 

обов'язковою. Крім того, до складу ціни можуть 

входити акцизний збір, податок на додану вартість, 

націнки постачальницько-збутових організацій, 

торгівельні надбавки або знижки [1].  

На формування ціни впливають не тільки фак-

тори внутрішнього, але й зовнішнього характеру, 

серед яких варто виділити наступні: 

- витрати на виробництво і реалізацію товарів; 

- стан попиту, рівень конкуренції; 

- позиції підприємства на ринку; 

- стадія життєвого циклу товару; 

- політика постачальників і посередників; 

- заходи державного регулювання цін [2]. 

Слід чітко розуміти, що ціноутворення – це 

перш за все інструмент дієвого маркетингу, а потім 

вже – знаряддя для підвищення фінансової ефек-

тивності. Досить часто товар, що має відносно не-

високу націнку, купується значно гірше, ніж той, 

який у процесі виготовлення включає, порівняно, 

невисокі затрати, однак користується широким по-

питом на ринку, навіть, за високою ціною. Тобто, 

ціна на товар залежить не тільки від економічних 

цілей підприємства, а й від стратегії маркетингових 

заходів та збутової діяльності. Адже клієнт готовий 

платити за товар тільки ту ціну, яка в його розу-

мінні, або менша, або дорівнює цінності (вигоді) 

від майбутньої покупки. Формула такого ціноутво-

рення виглядає наступним чином: прийнятна для 

клієнта ціна = вигода - витрати клієнта на покупку. 

Це означає, що зазвичай, найважливішим спонука-

льним мотивом для здійснення покупки є очікува-

на вигода та цінність [3]. 

Тому для ефективної збутової діяльності 

маркетологам слід не тільки враховувати прямі 

витрати, а й психологічні особливості споживачів, 

їх затрати часу та сил на здійснення покупки. 

Покупець визначає цінність потенційної 

покупки, коли має можливість порівняти її з 

іншими. Щоб краще це зрозуміти, доцільно 

розглянути яскравий приклад з реального життя. 

Так, редакція британського журналу «The 



Альманах науки 

 

14 

Economist» розмістила на своєму сайті пропозицію 

про річну передплату в наступному вигляді: 

Тільки електронна версія: 59,00 доларів США 

Тільки друкована версія: 125,00 доларів США 

Друкована та електронна версії: 125,00 доларів США 

При такому цікавому підході для клієнта перед-

плата тільки на друковану версію є зовсім невигід-

ною, саме тому лише 16% передплатників обрали 

електронну версію за 59 доларів і 84% передплатили 

друковану та електронну версії видання, а передпла-

та на друковані примірники взагалі відсутня. Зважа-

ючи на те, що друковану версію ніхто не обрав, ре-

дакція просто усунула цю пропозицію, проте тепер 

електронну версію обрали аж 68% передплатників, а 

на друковану та електронну версію – лише 32%. 

Для редакції журналу «The Economist» це озна-

чало менше можливостей заробляти на передплаті, 

порівняно з рівнем продажів на тлі трьох опцій. 

Наявність саме трьох, а не двох пропозицій 

забезпечувала виданню зростання прибутку від 

продажу передплат 100 клієнтів із 8012 доларів до 

11444 доларів, тобто на 43%.  Опція з винятково 

друкованою версію хоч на практиці і була зайвою, 

але впливала на сприйняття споживачем цінності 

вартості продукту [4].   

Щоб товари були конкурентоспроможними та 

користувалися попитом, маркетологам доводиться 

не тільки аналізувати ситуацію на ринку, а й 

придумувати рішення, серед яких важливу нішу 

посідають моменти щодо ціноутворення та 

психологічні трюки впливу на споживачів. 

Ефективні маркетингові підходи щодо 

ціноутворення наведені в табл. 1. 

Таблиця 1 

Психологічні маркетингові підходи до ціноутворення 
Маркетингові підходи до 

ціноутворення 

Пояснення 

Використання «привабливих» цін Як не дивно, проте використання цін, що закінчуються на дев’ятку збільшує 

продаж товарів. Так, згідно з результатами дослідження, опублікованого в 

журналі «Quantitative Marketing and Economics», покупець скоріше купить 

сукню за $ 49, ніж за $ 44. І саме в цьому описаному прикладі збільшення 

ціни призвело до підвищення продажів на 30% [5]. 

Використання слова «всього» Згідно з результатами проведеного в Університеті Карнегі-Меллон (США) 

дослідження, слово «всього», прописане в умовах доставки товару, 

збільшувало кількість відгуків від покупців на 20% [6]. 

Розміщення ціни в лівому нижньому 

кутку 

На підсвідомому рівні ми числа асоціюємо з вертикальною віссю координат 

(коли маленькі числа розташовуються ближче до низу), тому оптимальний 

спосіб розташування ціни – в лівому нижньому кутку [6]. 

Використання маленького розміру 

шрифту 

Завдяки швидкості обробки інформації, люди будуть сприймати вартість 

товару меншою, якщо ціна написана малим шрифтом. 

І до речі, шрифти з маленьким інтервалом теж створюють у людей враження, 

що вартість є нижчою [6]. 

Точність у великих цінах Завдяки численним маркетинговим дослідження, де аналізувалося 27 тисяч 

угод з продажу нерухомості, було виявлено, що у великих цінах варто 

використовувати більш точні цифри, в яких немає нулів. Так, нерухомість 

купували охочіше, коли ціни були більш точними (наприклад, $ 362 978, а не 

$ 350000). Це пов’язано з тим, що у потенційного покупця відбувається на 

підсвідомому рівні фіксація кожного окремого числа в ціні і відповідно це 

асоціюється з маленькими величинами [6].  

Ефект якоря Перш, як пропонувати ціну товару, варто почати з найвищої, тому що потім 

нижча ціна в порівнянні з першою буде здаватися споживачеві 

найоптимальнішою. Наприклад, Стів Джобс, пред-ставляючи публіці iPad 

почав з ціни 999 доларів, а потім, коли публіка вникла в представлену 

вартість, урочисто замінив першу цифру на 4, щоб ціна була 499 доларів. В 

результаті такого маневру остаточна ціна здавалася вигідною: суб'єктивна 

цінність була знижена. Перша ціна була якорем, а друга оцінювалася в 

порівнянні з ним [7]. 

Аналізуючи різні нестандартні підходи до ціно-

утворення, варто відмітити, що ефективні продажі 

товарів забезпечуються не тільки їх безпосеред-

ньою унікальністю та корисними властивостями, а 

насамперед умінням маркетологів представити так 

ціну, щоб вона здавалася для споживача оптималь-

ною і, витрачаючи гроші на здійснення покупки, 

клієнт отримав задоволення. 

Висновки та пропозиції. Отже, за результата-

ми проведеного дослідження можна стверджувати, 

що для успішного позиціонування товару на ринку 

фірмі необхідно не тільки вміти чітко представити 

його призначення, функціональність та корисність, 

а й уміти правильно звернутися до рекламних 

заходів та політики ціноутворення. Розуміння того, 

як у споживача формується сприйняття ціни – одне 

з найважливіших завдань маркетолога.  
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Макар Н.М. 

В статье рассмотрены особенности формирования цены и факторы внутреннего и внешнего характера, которые 

на нее влияют на современном этапе развития рекламных технологий. Исследована важность и роль политики 

ценообразования для эффективной сбытовой деятельности предприятия. В работе аргументировано значение 

воздействия психологических маркетинговых стратегий на выбор потребителя. Также уделено внимание 

ценообразованию, как инструменту действенного маркетинга, что даёт возможность увеличивать прибыль 

благодаря предоставлению потенциальному клиенту возможность сравнивать цены и степень удовлетворения 

своих потребностей. Автором изучены мотивы потребителя, которыми он руководствуется при выборе 

потенциальной покупки, а также результаты маркетинговых исследований относительно воздействия рекламных 

мероприятий на увеличение продаж товара. В статье приведены психологические маркетинговые подходы к 

ценообразованию и особенности их воплощения на практике, учитывая специфику психологии потребителя.   

Ключевые слова: цена, политика ценообразования, психология потребителя, конкурентоспособность, товар 

 

Makar N.M. 

The article considers the peculiarities of the pricing process and the factors of internal and external character, which affect it 

at the present stage of development of advertising technologies. Investigated the importance and role of the pricing policy for 

the effective marketing of the enterprise. The article substantiates the significance of the influence of psychological marketing 

strategies on consumer choice. Also, attention is paid to pricing as an effective marketing tool, which enables you to increase 

profits by giving potential customers the opportunity to compare prices and the degree to which they meet their needs. The 

author studies the motives of the consumer, which he guided when choosing a potential purchase, as well as the results of 

marketing research on the impact of advertising measures on increasing product sales. The article presents psychological 

marketing approaches to pricing and the peculiarities of their implementation in practice, taking into account the specifics of 

consumer psychology. 

Key words: price, pricing policy, consumer psychology, competitiveness, commodity 
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