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Маркетинг, як управлінська діяльність припускає прийняття рішень на 

базі економіко-математичних розрахунків. Математичне моделювання 

маркетингових процесів дозволяє суттєво підвищити ефективність розробки та 

реалізації управлінських рішень. Стимулювання збуту в сучасних умовах 

господарювання є одним із найбільш важливих напрямків маркетингової 

діяльності. Визначення ефективності проведення заходів щодо стимулювання 

збуту є важливим етапом для проведення моделювання, оскільки воно дозволяє 

зробити висновки щодо ефективності прийнятого управлінського рішення.   

Із різноманітних методів визначення ефективності проведення заходів 

щодо стимулювання збуту можна виділити найпоширеніші: математичне 

програмування, теорія ігор, кореляційно-регресійний аналіз, теорія 

статистичних рішень, теорія масового обслуговування, метод причинно-

наслідкового аналізу, використання моделі «дерево рішень». 

Метою даного дослідження є обґрунтування прийняття управлінського 

рішення щодо стимулювання збуту на ВАТ "КЗБП "Росинка".  

В результаті аналізу господарської діяльності виявлено, що підприємство 

має необхідність у проведенні заходів щодо стимулювання продажів. 

Товариство проводило акційне зниження ціни на свою продукцію під час літніх 

свят (День Незалежності) в мережі супермаркетів «Еко маркет». За даними 

обсягів реалізації продукції під час свят було проведено дослідження 

доцільності впровадження акційної знижки на напої ТМ «Росинка». Для 

встановлення наявності або відсутності зв’язку між часом (Y) та обсягами 

реалізації напоїв (Х) було використано кореляційно-регресійний аналіз, в 



результаті якого було визначено, що поліноміальна модель (y=-

162,77x
2
+1744,4x+2621,4) найкращим чином описує зміну обсягу реалізації 

товару за часом (оскільки має найбільший коефіцієнт детермінації R
2 

= 0,75). 

Для знаходження параметрів нелінійної моделі було приведено поліном 

другого порядку до вигляду лінійної регресії за допомогою вбудованої в 

електронні таблиці MS Excel статистичної функцію ЛИНЕЙН, яка застосовує 

метод найменших квадратів. В результаті розрахунків, рівняння полінома 

другого порядку стало мати вигляд: Yрозр.=–162,7705628х
2
+1744,372294х+ 

+2621,428571.  

Тісноту зв'язку між часом та обсягами реалізації напоїв було оцінено за 

допомогою коефіцієнтів детермінації та кореляції, оскільки за допомогою них 

можна перевірити відповідність побудованої регресійної моделі (теоретичної) 

фактичним даним. Тестування адекватності моделі проводилося за критерієм 

Фішера. В дослідженні розраховано, що скоригований коефіцієнт детермінації 

( 0,67R2

скор
) не перевищує одиниці, тому справедлива нерівність 22

скор RR ; 

коефіцієнт кореляції R=0,866. Розрахунковий критерій Фішера з урахуванням 

ступенів вільності Fрозр = 9. F
0,05

табл визначили за допомогою статистичної 

функції  FРАСПОБР(0,05;7;8) для рівня надійності  =0,05 і ступенів вільності 

відповідно  f1 = 6    та   f2 =  =8: F
0,05

табл  = 3,58, тобто Fрозр > F
0,05

табл, з чого можна 

зробити висновок про адекватність побудованої моделі – припускаємо 

присутність лінійного зв'язку. 

Для оцінки точності моделі було визначено стандартні похибки оцінок 

параметрів моделі з урахуванням дисперсії залишків та порівняні з величиною 

оцінки (Sa/a*100=24,72%, Sb/b*100=23,65% Sc/c*100=34,28%); 

середньоквадратичне відхилення (Sxy= 55,611 ) та відносна похибка =9,88%. 

Для перевірки статистичної значущості коефіцієнта детермінації R
2  

було 

висунуто нульову гіпотезу, яку, за результатами розрахунків, було відхилено 

(оскільки Fексп=9, Fексп > F
0.05

табл). З чого можна зробити висновок про 

адекватність побудованої моделі. Коефіцієнт кореляції було перевірено на 

значущість за допомогою t-критерію Ст’юдента, який показав  (tексп. = 2,45, tтабл. 



= 2,45, |tексп| tтабл), що коефіцієнт кореляції достовірний (значущий), а зв'язок 

між залежною змінною та незалежним фактором суттєвий. Статистичну 

значущість кожного параметра моделі було перевірено за допомогою t-

критерію, який показав, що приймається гіпотеза про значущість параметрів. 

Отже, модель є достовірною та відображає тісний кількісний 

взаємозв’язок між залежними та незалежними показниками і може бути 

використана для практичного економічного висновку. Результати розрахунків 

також показують, що для досягнення максимального обсягу реалізації 

продукції, необхідно застосовування зниження ціни за 4-5 тижнів до початку 

свят.  

Нами було обґрунтовано доцільність впровадження аналогічної акційної 

знижки на напої ТМ «Росинка» на період новорічних свят 2010-2011 р. з метою 

підвищення обсягів продажу продукції. Визначено, за допомогою методу 

стандартного розподілу ймовірностей, що найбільш вірогідний відсоток 

збільшення обсягу реалізації продукції буде 2,64%, тобто збільшиться на 1020 

од. продукції, або, у вартісному виразі, на 3851,97 грн.) 

 


