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1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими
науковими чи практичними завданнями.
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор в
яких розглядають цю проблему і підходи її ров’язання. При цьому виділити
невирішені частини загальної проблеми, яку досліджують у статті.
3. Формулювання цілей статті (постановка завдання).
4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
здобутих наукових результатів.
5. Висновки із цього дослідження і дальші перспективи в цьому напрямку.
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на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням
номерів сторінок відповідно джерела: наприклад, [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с.
234].
Стаття повинна містити анотації та ключові слова українською,
російською та англійською мовами, а також переклад назви статті англійською
мовою. Обсяг анотації – мінімум 5 речень, кількість ключових слів – мінімум 5
слів.
Технічні вимоги:
1. Обсяг статті – від 10 до 20 сторінок, формату А4 (297 x 210), береги:
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Microsoft Word.
2. Увесь текст статті, бібліографічний список, анотації тощо друкують
шрифтом Times New Roman, розмір – 14 пт, інтервал – полуторний.
3. Якщо стаття містить таблиці, формули і (або) ілюстрації, то вони
повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman,
розмір – 12 пт. Розмір таблиць та ілюстрацій не повинен бути більше ширини
сторінки.
4. Математичні формули мають бути ретельно перевірені та чітко
надруковані. Формули подають за допомогою вбудованого редактора формул
MS Equation. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та
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більше 3-х авторів), науковий ступінь, вчене звання; назву статті українською
та англійською мовами; текст статті; бібліографічний список.
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ЦІНОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
PRICE TRENDS INDUSTRY OF UKRAINE
У статті розглянуто цінові тенденції розвитку промислової галузі. Загальний
тренд індексів цін промислової продукції має динамічну та одночасно низхідну
тенденцію до 2012 року, поступово звужується ціновий канал за рахунок
зниження рівня його верхньої межі.
Ключові слова: ціна, індекси цін, промисловість, поліноміальна залежність,
логарифмічна залежність, методи ціноутворення, податковий тиск.
В статье рассмотрены ценовые тенденции развития промышленной отрасли.
Общий тренд индексов цен промышленной продукции имеет динамическую и
одновременно нисходящую тенденцию до 2012 года, постепенно сужается
ценовой канал за счет снижения уровня его верхней границы.
Ключевые слова: цена, индексы цен, промышленность, полиномиальная
зависимость, логарифмическая зависимость, методы ценообразования,
налоговое давление.
The article discusses the price trends of the industrial sector. Price as economic
characteristics is a significant regulator of the market. Popular methods for its
determination in industrial enterprises include combined. The general trend of
industrial production price index has a dynamic and at the same time a downward
trend until 2012, gradually narrowing price channel by lowering the level of the
upper border.
Key words: price, price indices, industry, polynomial dependence, logarithmic
dependence, pricing methods, tax burden.
Постановка проблеми. Першочергові ознаки кризи в економіці також
розпізнають крізь цінові показники, що уособлюють як вартість товару чи
послуги, так і результати діяльності підприємства з урахуванням чинників, що
формують рівень ціни. За останні роки цінові показники промислової галузі
нестабільні та цілком залежні від зовнішньої кон'юктури ринку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням цінових аспектів
розвитку промислового сектору економіки присвячені праці таких вчених як В.
Герасименко, Дж. Дейлі, А. Длігач, С. Дугіна, В. Корінєв, Я. Литвиненко.
Постановка завдання. Метою дослідження є узагальнення цінових аспектів
розвитку
промисловості
в
умовах
рецесії
економіки
України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Вже в 2012 році нижня межа
цінного каналу суттєво знизилася до рівня 88% та в 2013 році зросла до рівня
94%. Верхня межа цінового каналу в 2011 році закріпилася на рівні 124%, у

2012 році – на рівні 109%, а в 2013 році – на рівні 107%. Загалом ціновий
коридор промислової продукції до 2012 року має низхідну тенденцію, а вже в
2013 році поступово зростає.
Висновки з проведеного дослідження. Підтверджено, що ціна як економічна
характеристика є вагомим регулятором на ринку. До методів її визначення на
промислових підприємствах відносять комбіновані, що дає змогу виробнику
максимально віднайти баланс між власними та споживчими комерційними
інтересами.
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