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По ста нов ка проб ле ми. 
Цінові ри зи ки є скла до вою го с -

по дарських ри зиків, до яких відно -
сять: підви щен ня за купівель них цін;
змен шен ня цін кон ку рен та ми;
зміни у дер жав но му ціно ут во ренні;
вве ден ня но вих по датків; підви щен -
ня цін і та рифів на по слу ги інших
ор ганізацій. Не обхідність аналізу
ціно во го ри зи ку обу мов ле на пря -
мою за лежністю при бут ку від ус та -
нов ле них цін.

Су час на ціно ва політи ка
більшості ви роб ників ґрун тується
на рин ко во му ме тоді вста нов лен ня
цін. Рин ко ва ціна вра хо вує по пит на
то вар, ціни кон ку рентів, ціни на то -
ва ри	суб сти ту ти, спо жив чу цінність
то ва ру та інші фак то ри мікро	 і ма к -
ро мар ке тин го во го се ре до ви ща підп-
риємства. Ха рак тер по пи ту виз на -
чається йо го ела с тичністю 	 як що
по пит на то вар ви яв ляється ела с -
тич ним за ціною, то для збільшен ня
про дажів ви роб ни кам ре ко мен до ва -
но змен шу ва ти ціну. Тут і з'яв ля ють -
ся ри зи ки: пер ший 	 оцінка кри вої
по пи ту, тоб то за леж ності по пи ту від
ціни, та дру гий 	 у разі ви яв лен ня
ела с тич но го по пи ту прий нят тя
рішен ня що до зни жен ня ціни.

Аналіз досліджень і
публікацій. 
Ф. Кот лер за зна чає, що "…ціно ут -

во рен ня мо же ста ти найбільшим
жа хом для керівниц тва, ко ли еко -
номіка погіршується і про дажі по -
чи на ють па да ти. Цінові зниж ки 	
зав жди ри зик, але не про ду ма не їх
на дан ня мо же не га тив но впли ну ти
на ком панію і навіть па ралізу ва ти її
діяльність… Уже за де ся тивідсот ко -
вої зниж ки ти повій ком панії до ве -
лось би про да ти на 50% більше оди -

ниць про дукції, щоб от ри ма ти та -
кий са мий при бу ток у підсум ку" [1,
с. 69, 71].

Л. О. Шквар чук для виз на чен ня
оп ти маль ної ціни, за якою підприє-
мство одер жить мак си маль ний при -
бу ток, про по нує бу ду ва ти тренд за
ек с пе ри мен таль ни ми да ни ми і за
до по мо гою похідної за трен дом зна -
хо ди ти оп ти маль ну ціну [2]. Але ав -
тор не ви ко ри с то вує в дослідженні
ко ефіцієнт ціно вої ела с тич ності по -
пи ту.

Інші на уковці для виз на чен ня оп -
ти маль но го об ся гу про дажів і ціни
на про дукцію ко ри с ту ють ся ко -
ефіцієнтом ціно вої ела с тич ності по -
пи ту, але вва жа ють йо го ста лим і не
на во дять ре ко мен дацій до зміни цін
в умо вах по даль шо го роз вит ку рин -
ку [3].

Виділен ня не виріше них
раніше ча с тин за галь ної
проб ле ми. 
Ціно ва політи ка пов'яза на з ба га -

ть ма ри зи ка ми, про які вже йшло ся
в по ста новці проб ле ми, але
кількісної оцінки ри зиків ціно ут во -
рен ня, пов'яза них з виз на чен ням
ти пу по пи ту і ве ли чи ною ко ефі-
цієнта ціно вої ела с тич ності по пи ту,
не існує.

Фор му лю ван ня цілей статті. 
Кількісне виз на чен ня ри зи ку

ціно ут во рен ня за ти пом кри вої по -

пи ту і функцією ціно вої ела с тич -
ності по пи ту.

Вик лад ос нов но го ма -
теріалу. 
Для оцінки ри зи ку ціно ут во рен -

ня за по пи том про по нується:
1. От ри ма ти ста ти с тич ну (ре г -

ресійну) за лежність по пи ту від ціни.
За ек с пе ри мен таль ни ми да ни ми, де
за леж ною змінною є об сяг про -
дажів, а не за леж ною, тоб то по яс ню -
ю чою, 	 ціна, бу ду ють ре г ресійну
мо дель. На при клад, у ре зуль таті
проб но го мар ке тин гу є відо мості
про ціни і відповідні об ся ги про -
дажів у п'яти ри тей лерських ме ре -
жах (табл. 1).

За да ни ми табл. 1 по бу до ва но
діаг ра му розсіюван ня (рис. 1).

От же, вісь Y 	 об ся ги про дажів Q,
вісь Х 	 ціна P, та ке роз та шу ван ня
відрізняється від ка нонічно го, але
вва жаємо об ся ги про дажів функ-
цією від ціни, то му згідно з ма те ма -
тич ною точ кою зо ру та кий графік є
пра виль ним.

Для ап рок си мації ек с пе ри мен -
таль них да них ре г ресійною мо дел лю
за зви чай ви ко ри с то ву ють такі, як
по ка за но на рис. 2.

Се ред на ве де них мо де лей не -
обхідно ви б ра ти кра щу. З точ ки зо ру
ста ти с ти ки кра ща 	 це точ на,
надійна й аде к ват на. На точність
мо дель пе ревіряється за до по мо гою
ко ефіцієнта де термінації R2 і стан -
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Таб ли ця 1
Дані проб но го мар ке тин гу для от ри ман ня кри вої по пи ту
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дарт ної по хиб ки мо делі, на
надійність 	 за F�кри терієм Фіше ра
(на надійність мо делі в ціло му) і за
t�кри терієм Стью ден та (на
надійність ко ефіцієнтів мо делі), на
аде к ватність мо дель пе ревіряється
за за лиш ка ми (на при клад, за ко -
ефіцієнта ми ав то ко ре ляції за -
лишків).

На цьо му етапі мож ливі ри зи ки,
пов'язані з кваліфікацією дослідни -
ка. Пер ший ри зик пов'яза ний з
вибіркою. Вибірка має бу ти ре п ре -
зен та тив ною, тоб то міні	мо дел лю
ге не раль ної су куп ності. Дру гий ри -
зик пов'яза ний з підбо ром мо делі за
ек с пе ри мен таль ни ми да ни ми. Ці
ри зи ки не підля га ють кількісній
оцінці, але впли ва ють на по дальші
досліджен ня.

2. От ри ма ти функцію ела с тич -
ності по пи ту за ціною та оціни ти ри -
зи ки. Ела с тичність по пи ту від ціни
виз на чається та кою фор му лою [4]:

де Q(P) 	 відо ма функція по пи ту
де я ко го то ва ру;

Р 	 ціна то ва ру.
Знай де мо функції ціно вої ела с -

тич ності для на ве де них на рис. 2
функцій.

а) Лінійна мо дель 
Q = a0 + a1P. Q/ = a1.

a1 < 0, то му функція ела с тич ності

на бу ває від'ємних зна чень на 

проміжку (0;  ), але прий ня то її 

роз див ля тись за мо ду лем. На рис. 3
по бу до ва но графік цієї функції за
мо ду лем.

З рис. 3 вид но, що функція ціно -
вої ела с тич ності для лінійної мо делі
має вер ти каль ну асимп то ту. Ця точ -

а) лінійна Q = a0 + a1P. Параметри

лінійної моделі a0>0, a1 < 0 вказують

на те, що у разі збільшення ціни
попит зменшується рівномірно (зі
швидкістю a1).

б) обер не на, або гіпер болічна, за -
лежність по пи ту від ціни Q = a/P.
Па ра метр гіпер бо ли a до датній. 

По пит змінюється зі швидкістю

тоб то чим ви ща ціна, яку ми пла -
нуємо зміни ти, тим мен ше бу де
зміню ва ти ся по пит.

в) па ра болічна (ква д ра тич на) за -
лежність Q = a0 + a1P + a2 P2.

У цьо му ви пад ку ми ма ти ме мо ли -
ше од ну гілку па ра бо ли 	 спа да ю чу.
Зна чен ня па ра метрів мо делі 	 a1 < 0,
a2 > 0 (як що a2 < 0, то кри ва бу де ви -
пук лою вверх, а не вниз, як зо б ра же -
но на рис. 2.3). Але на відміну від
лінійної мо делі змен шен ня по пи ту у
разі збільшен ня ціни тут відбу вається
не рівномірно, а при ско ре но 	 зі
швидкістю a1 + 2a2 Р, тоб то для
більших зна чень ціни швидкість, з
якою змен шується по пит, мен ша.

Рис. 2.1. Лінійна ре г ресійна 
мо дель

Рис. 2.2. Гіпер болічна (обер не на)
ре г ресійна мо дель

Рис. 2.3. Па ра болічна ре г ресійна
мо дель

Рис. 2. Мо де лю ван ня ек с пе ри мен таль них да них ре г ресійни ми мо де ля ми

Рис. 1. За лежність по пи ту від ціни

Рис. 3. Функція ціно вої ела с тич ності
для лінійної мо делі
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ка на графіку за леж ності по пи ту від
ціни (рис. 2.1) відповідає ну ль о во му
по пи ту. От же, при по питі, що пря -
мує до ну ля, ко ефіцієнт ціно вої ела -
с тич ності ру хається до нескінчен- 

ності. У точці         графік функції 

ела с тич ності пе ре ти нає пря му Е = 1.
Ри зи ки в ціно ут во ренні при

лінійній функції по пи ту бу дуть та -
ки ми.

1. Ну ль о вий ри зик підви щен ня 

ціни на проміжку (0;          ). Тут 

підви щен ня ціни при ве де до не -
знач но го змен шен ня об сягів про да -
жу, то му що по пит не ела с тич ний.
На цьо му інтер валі для збільшен ня
об сягів про да жу ціну вар то підви щу -
ва ти.

2. Ну ль о вий ри зик зни жен ня
ціни існує при об ся гах про дажів,
близь ких до ну ль о вих.  В околі точ -

ки              ко ефіцієнт ціно вої ела с -

тич ності по пи ту пря мує до
нескінчен ності, тоб то об ся ги про да -
жу бу дуть зро с та ти на знач но
більший відсо ток, ніж зни жен ня
ціни.

3. На проміжку (           ,            ) ри 	

зик ціно ут во рен ня рівномірно змен -
шується. Інши ми сло ва ми, з
найбільшо го ри зи ку зни жен ня ціни 

в пра во му околі точ ки             до ну -

ль о во го в ліво му околі точ ки            .

б) Обер не на, або гіпер болічна, мо -
дель

Гіпер болічна функція ха рак те ри -
зується оди нич ною ела с тичністю.
От же, у разі виз на чен ня на пер шо му
етапі гіпер болічної за леж ності по -
пи ту від ціни ко ефіцієнт ціно вої
ела с тич ності для будь	якої точ ки
графіка дорівню ва ти ме оди ниці.

Ри зик підви щен ня або зни жен ня
ціни в цьо му ви пад ку дорівню ва ти -
ме ну лю, бо підви щен ня ціни на 1%
при во дить до зни жен ня об сягів про -

да жу на 1%, і на впа ки.
в) Па ра болічна (ква д ра тич на) мо -

дель
Q = a0 + a1 P + a2 P2. Q/ = a1 + 2a2P.

Графік здо бу тої функції ела с тич -
ності по пи ту (рис. 4) вка зує на два
ри зи ко ут во рю ючі проміжки.

От же, по	пер ше, ну ль о вий ри зик 
підви щен ня ціни на промі	

жку   . Ну ль о вий ри зик 

підвищен ня цін витікає з то го, що
маємо функцію по пи ту не ела с тич ну.

По	дру ге, ви со кий ри зик зниже	

н ня ціни на проміжку                     

на цьо му проміжку ко ефіцієнт
ціно вої ела с тич ності зро с тає від
оди ниці до двох.

Вис нов ки. 

Для змен шен ня ри зи ку в ціно ут -
во ренні у разі виз на чен ня ти пу по -
пи ту і ко ефіцієнта ціно вої ела с тич -
ності по пи ту за ціною ре ко мен -
дується розділи ти це зав дан ня на два
ета пи: 1) виз на чен ня ре г ресійної за -
леж ності по пи ту від ціни; 2) вста -
нов лен ня функції ціно вої ела с тич -
ності по пи ту і зон найбільшо го і
най мен шо го ри зи ку в ціно ут во -
ренні.

За сто су ван ня ма те ма тич них ме -
тодів аналізу по пи ту та ціно вої ела с -
тич ності по пи ту до зво лить
підприємству змен ши ти ри зи ки у
прий нятті рішен ня що до ба зо вої
ціни то ва ру.
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Рис. 4. Функція ціно вої ела с тич ності для па ра болічної (ква д ра тич ної) мо делі


