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управлінського персоналу. Але, незважаючи на більш 
суттєве зменшення чисельності управлінського персо-
налу, темпи її скорочення залишаються недостатніми 
в порівнянні з темпами обсягу виручки від реалізації.

При тенденції зростання показників діяльності ме-
талургійних підприємств, які мали місце до 2008 року, 
значні фінансові надходження були спрямовані не на 
реорганізацію виробництва, а на необґрунтоване на-
рощування чисельності управлінського персоналу та 
витрат на його утримання (виплата бонусів, представ-
ницькі витрати, службовий транспорт і т.д.). Особливо 
така ситуація була притаманна металургійним підпри-
ємствам груп «А» і «В». Так, в умовах ПАТ «Металур-
гійний комбінат Азовсталь» при збільшенні виручки від 
реалізації протягом 2005-2007 рр. на 47% мало місце 
зростання чисельності управлінського персоналу майже 
на 45%, а витрат на утримання управлінського персо-
налу – на 60%. На підприємствах груп «С» і «D» ситу-
ація із необґрунтованим витрачанням коштів на персо-
нал відбувалася в менших обсягах. Проте чисельність 
управлінців також зростала більш швидкими темпами 
в порівнянні із обсягами реалізації продукції. В умовах 
ПАТ «Електрометалургiйний завод «Днiпроспецсталь» 
iм. А.М. Кузьмiна» зростання виручки від реалізації на 
55% супроводжувалося одночасним збільшенням ви-
трат на утримання управлінців на 40% та чисельності 
управлінського персоналу – на 33%. 

Висновки. Нездатність керівництва підприємств 
та відсутність мотивації управлінського персоналу 
більшості металургійних підприємств призвели до 
негативних наслідків та поразки на ринках збуту. 
Водночас ситуація посилювалася відсутністю надій-
них механізмів розв’язання проблем зі скорочен-
ням персоналу що було пов’язано із тим, що така 
катастрофічна ринкова кон’юнктура спостерігалася 
майже вперше для українських виробників мета-
лургійної продукції. Надалі ця ситуація практич-
но не змінилася. Тому, управління процесами фор-
мування персоналу, як скорочення так і зростання 
чисельності персоналу, має відбуватися виключно у 
взаємозв’язку із кінцевими результатами діяльності 
та витратами на утримання персоналу, у першу чер-
гу – управлінського.
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ЦІНОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

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. Загальна тенденція цін промислової продукції описується поліноміальною залежністю другого, третього та четвер-
того порядку, тобто має параболічний характер розвитку. Формування в 2013 році зростаючого тренду обумовлено негативним 
впливом податкового тиску на промислові підприємства, що в умовах рецесії економіки значно погіршує вкрай складне станови-
ще промислової галузі.
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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. Общая тенденция цен промышленной продукции описывается полиномиальной 
зависимостью второго, третьего и четвертого порядка, то есть имеет параболический характер развития. Формирование в 2013 
году растущего тренда обусловлено негативным влиянием налогового давления на промышленные предприятия, в условиях 
рецессии экономики значительно ухудшает крайне сложное положение промышленной отрасли.
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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. The overall trend in prices of industrial products described polynomial dependence of the second, third and fourth order, 
that is, has a parabolic character development. Forming in 2013, the growing trend is due to the negative impact of the tax burden on 
industry, in a recession economy worsens extremely difficult situation the industrial sector.
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Постановка проблеми. Першочергові ознаки кри-

зи в економіці також розпізнають крізь цінові показ-
ники, що уособлюють як вартість товару чи послуги, 
так і результати діяльності підприємства з урахуван-
ням чинників, що формують рівень ціни. За остан-
ні роки цінові показники промислової галузі неста-
більні та цілком залежні від зовнішньої кон'юктури 
ринку. Рецесія економіки країни формує зростаю-
чий ціновий тренд на промислову продукцію, про-
те темпи росту показників собівартості промислової 
продукції випереджають аналогічні показники цін 
за рахунок стрімкового зросту складових собівартос-
ті продукції. В умовах зниження загального попиту 
та світових цін на промислову продукцію, скорочен-
ня інвестицій, високої собівартості промислової про-
дукції, результати діяльності промислових підпри-
ємств за 9 місяців 2014 року знаходяться на рівні 
«-79724,0 млн грн». Отже, цінова політика промис-
лових підприємств як регулятор балансу комерцій-
них інтересів виробників та споживачів неефектив-
на, тому потребує подальшого дослідження в умовах 
рецесії економіки країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженням цінових аспектів розвитку промислового 
сектору економіки присвячені праці таких вчених 
як В. Герасименко, Дж. Дейлі, А. Длігач, С. Ду-
гіна, В. Корінєв, Я. Литвиненко, Т. Нєгл, І. Олій-
ник, А. Павленко, С. Салига, Ю. Тормоса, Е. Уткін, 
Р. Холден, А. Череп та інші. Проте, рецесія економі-
ки України обумовила появу низки нових чинників 
формування цінової траекторії розвитку промисло-
вості, що потребує подальшого дослідження.

Постановка завдання. Метою дослідження є уза-
гальнення цінових аспектів розвитку промисловості 
в умовах рецесії економіки України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Склад-
ність та багатогранність сутності та значення ціни 
розглянуто в багатьох наукових роботах, зокрема:

– В.Л. Корінєв трактує визначення ціни як від-
повідну кількість грошей, яка віддається за право 
придбання у власність конкретного виду продукції 
[1, с. 248]; 

- у свою чергу М.О. Бокулєва. характеризує ціну 
мірою відношення між споживачем, що готовий при-
дбати продукцію, та підприємством, яке виготовляє 
дану продукцію (послуги) на підприємстві [2]; 

- як зазначає Е.А. Уткін, ціна – це форма вира-
ження цінності благ, що виявляється в процесі їх 
обміну [3, с. 136]; 

- проте А.Б. Борисов визначає ціну як грошове 
вираження вартості товару, виконаних робіт або на-
даних послуг, яка формується на світових і держав-
них ринках [4, с. 802]. 

За методичними рекомендаціями з формування 
цін на продукцію (роботи, послуги) промислових під-
приємств Міністерства промислової політики Укра-
їни ціна характеризується як грошове вираження 
впливу системи ціноутворюючих факторів, що діють 
нині [5, с. 20].

Тобто, ціна як економічна характеристика одно-
часно представляє собою і результат діяльності під-
приємства, і рівень взаємодії попиту та пропозиції, і 
рівень втручання держави в бізнес, і цінову політику 
виробника в умовах діючих цінових чинників.

До методів ціноутворення в промисловому секторі 
економіки відносять наступні [6]:

– витратний метод, що враховує собівартість про-
дукції та плановий прибуток;

– метод, що враховує попит на продукцію, за 
яким ціна визначається на основі встановлення 

взаємозв'язку між кількістю продукції та попитом 
на неї;

– конкурентні методи ціноутворення, за якими 
обмеження на верхню межу встановлюють з ураху-
ванням цін конкурентів та їх ціновою політикою;

– метод граничних цін, коли визначається ниж-
ня межа ціни (ціна виробника) та верхня межі ціни 
(ціна споживача), а між ними формується ціновий 
коридор (діапазон) лояльності спожива до даної про-
дукції виробника та можливостей виробника для за-
доволення даного споживача;

– тендерне ціноутворення, за яким формуєть-
ся певне коло пропозиції відповідно до певних умов 
споживача продукції. Кінцевий рівень ціни форму-
ється в процесі здійснення тендерної процедури та, у 
результаті, може суттєво відрізнятися від ринкових;

– комбіновані методи ціноутворення, що пред-
ставляють собою синтез розглянутих методів.

На практиці найчастіше використовують саме 
комбіновані методи ціноутворення, зокрема: витрат-
ний + конкурентний + тендерний методи, що дає 
змогу виробнику промислової продукції максималь-
но віднайти баланс між власними та споживчими ко-
мерційними інтересами. 

Дослідження динаміки індексів цін промислової 
продукції з 1991 року по 2013 рік демонструє стрім-
ке зростання рівня показника в 1992-1995 роках, ри-
сунок 1. 
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Рис. 1. Динаміка індексів цін  
промислової продукції України за 1991-2013 роки

Побудовано автором за даними [7]

Пікове зростання приходиться на 1993 рік та до-
сягає рівня 9767%. З 1996 року відбувається суттєве 
зниження рівня показника цін на промислову про-
дукцію і на той час становить 117%. 

Розглянемо динаміку показників індексів цін 
на промислову продукцію України з 1995 року по 
2013 рік, рисунок 2. 
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Рис. 2. Динаміка індексів цін  
промислової продукції України

Побудовано автором за даними [7]

Середнє значення рівня індексу цін на промис-
лову продукцію з 1996 року по 2013 рік становить 
114,2%, а показник середнього квадратичного від-
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хилення – 9,37%, коефіцієнт варіа-
ції показника індексу цін на промис-
лову продукцію дорівнює 8,21%, що 
характеризує низький рівень ризику 
мінливості рівня показника, оскіль-
ки рівень коефіцієнта варіації не пе-
ревищує 10%.

Розглянемо окремі показники 
індексів цін на певні групи промис-
лової продукції, таблиця1, рисунок 
1. За даними таблиці 1 спостеріга-
ються наступні тенденції: у період 
2009 року сукупність індексів показ-
ників промислової продукції колива-
лася від 103% до 147%.

114,2%cpI = 9,37%σ = 8,21%V =
Найвищій рівень показника в 

184% спостерігався за виробництвом 
цукру. Такий діапазон індексів цін 
промислової продукції поступово 
звужувався за рахунок зниження 
рівня верхньої межі цінового кана-
лу, нижня межа цінового каналу 
протрималася до 2011 року.

Вже в 2012 році нижня межа цін-
ного каналу суттєво знизилася до 
рівня 88% та в 2013 році зросла до 
рівня 94%. Верхня межа цінового ка-
налу в 2011 році закріпилася на рівні 
124%, у 2012 році – на рівні 109%, 
а в 2013 році – на рівні 107%. За-
галом ціновий коридор промислової 
продукції до 2012 року має низхідну 
тенденцію, а вже в 2013 році посту-
пово зростає. Як зазначалося, іншу 

Таблиця 1 
Індекси цін виробників промислової продукції за видами діяльності

(грудень до грудня попереднього року, %)

Найменування показника 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р.
Промисловість 114,3 118,7 114,2 100,3 101,7

Добувна промисловість 111,2 144,4 125 88,4 105,8

Переробна промисловість 117,4 117,1 110,1 99,8 99,8

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових 
виробів 120,3 118,9 109,4 103,6 103,8

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів 107,3 110,7 115 103,4 98,8

Виробництво молочних продуктів та морозива 124,5 120,4 112,9 96,3 115,3

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів 109,5 109,4 113,2 104 103,3

Виробництво цукру 184,1 124,7 86,8 88,5 117

Виробництво напоїв 113,7 112,8 121,9 106,4 107,1

Легка промисловість 113,5 111,2 108,7 102,4 101,2

Текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та 
виробів з хутра 112,4 110,8 109,8 102,3 101,2

Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, 
крім меблів 109,6 104,1 115,5 102,3 101

Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення 142,9 125,1 115,9 92,7 99,2

Виробництво коксу 133,8 148,6 101,7 79,1 97,8

Виробництво продуктів нафтоперероблення 147,3 111,5 124 99,7 100

Хімічне виробництво 127,6 115,7 118 105,2 94,7

Виробництво гумових та пластмасових виробів 107,3 108,3 110,4 100,1 101

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 104,2 106,6 114,5 107,6 100,8

Металургійне виробництво та виробництво готових мета-
левих виробів 117,2 122,7 108,5 94,9 97,3

Виробництво машин та устаткування 109,1 106,1 106,1 104 101,7

Виробництво електричного, електронного та оптичного 
устатковання 114,7 106,9 104,3 101,7 100,1

Виробництво транспортних засобів та устатковання 104,2 117,6 112,7 97,3 94,9

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 103,9 112,5 121 109,1 105,2
Побудовано автором за даними [7]
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Рис. 3. Індекси цін виробників промислової продукції  
за видами діяльності, (грудень до грудня попереднього року, %)

Побудовано автором за даними [7]



143ауковий вісник Херсонського державного університетуН
тенденцію демонструють показники індексів цін ви-
робництва цукру, показник стрімко знижується до се-
редини 2012 року з рівня 184% до 86% у 2011 році 
та поступово зростає і в 2013 році демонструє рівень 
117%. Доречно зазначити, іншу динаміку демонстру-
ють показники добувної промисловості та виробни-
цтва коксу. Стрімке зростання показників у 2010 році 
продовжилося падінням рівня індексів до 79% у 2012 
році та поступовим зростанням у 2013 році.

Отже, загальний тренд індексів цін промислової 
продукції має динамічну та одночасно низхідну тен-
денцію, поступово звужується ціновий канал за раху-
нок зниження рівня його верхньої межі. У 2013 році 
показники індексу цін промислової продукцію фор-
мують початок нового тренду із зростаючою тенден-
цією, що обумовлює прогнозування подальшого зрос-
тання цін на промислову продукцію. 

Ціновий тренд промислової продукції оцінимо за 
типами тенденції, таблиця 2.

Загальна тенденція цін промислової продукції 
описується поліноміальною залежністю, окрім ви-
робництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових 
виробів, легкої промисловості та хімічного вироб-
ництва, яким притаманна логарифмічна тенденція. 
Поліноміальні тенденції характеризують наявність 
параболічного характеру цінової тенденції другого, 
третього та четвертого порядку. У підсумку зазначи-
мо, що цінові тенденції промислової продукції мають 
динамічно нестабільний характер із параболічним 
типом тенденції.

Формування зростаючого цінового тренду про-
мислової продукції з 2013 року по теперішній час 
склалося також під впливом податкових чинників, 
зокрема як загальне зростання податкового тиску на 
бізнес, а саме [8]:

– змушене кредитування державного бюджету 
за рахунок бізнесу (на 01.09.2014 року невідшко-
дований ПДВ на розрахункові рахунки підприємств 
15,9 млрд грн; заявлений до відшкодування в раху-

нок майбутніх періодів 14,1 млрд грн; переплати за 
податками 34 млрд грн;

– системне зростання позапланових податкових 
перевірок (за перше півріччя 2014 року здійснено 
35 тис. податкових перевірок, що обумовило відкрит-
тя 6 тис. кримінальних справ; оштрафовано 230 тис. 
підприємств).

Загальний податковий тиск на промисловість здій-
снювався на тлі [8; 9]: введення обмежень НБУ на 
валютні операції; обмеження поставок електроенергії 
і газу промисловим підприємствам; обмеження кра-
їн Митного союзу; скорочення обсягів експорту про-
дукції та інвестицій у галузь; зростання собівартості 
продукції та низька її конкурентоспроможність; не-
сприятливої кон’юнктури зовнішніх ринків, нерозви-
неність внутрішнього ринку ті ніші. Тобто, неспри-
ятливі умови розвитку промислового виробництва 
загострюються негативним впливом податкового тис-
ку, що значно знижує ефективність антикризових за-
ходів у промисловому секторі економіки країни.

Висновки з проведеного дослідження. Підтвердже-
но, 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 ба-
ланс між власними та споживчими комерційними ін-
тересами. Середнє значення рівня індексу цін на про-
мислову продукцію з 1996 року по 2013 рік становить 
114,2%, а показник середнього квадратичного відхи-
лення – 9,37%, коефіцієнт варіації показника індек-
су цін на промислову продукцію дорівнює 8,21%, що 
характеризує низький рівень ризику мінливості рівня 
показника. Загальний тренд індексів цін промислової 
продукції має динамічну та одночасно низхідну тен-
денцію до 2012 року, поступово звужується ціновий 
канал за рахунок зниження рівня його верхньої межі. 
Загальна тенденція цін промислової продукції опису-
ється поліноміальною залежністю другого, третього та 
четвертого порядку, тобто має параболічний характер 

Таблиця 2
Характеристика цінових тенденцій промислової продукції

Найменування показника Тип лінії тренда Рівняння Величина достовірності 
апроксимації

Промисловість Поліноміальний y = 2,0167x3 – 12168x2 + 2E+07x – 
2E+10 R2 = 0,96

Добувна промисловість Поліноміальний y = 8,8833x3 – 53597x2 + 1E+08x – 
7E+10 R2 = 0,98

Переробна промисловість Поліноміальний y = -0,1929x2 + 770,42x – 769271 R2 = 0,9

Виробництво харчових 
продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів

Логаріфмічний y = -9713,5Ln(x) + 73996 R2 = 0,9

Легка промисловість Логаріфмічний y = -6716,7Ln(x) + 51197 R2 = 0,95

Виробництво коксу, продуктів 
нафтоперероблення Поліноміальний y = 2,4714x2 – 9952,1x + 1E+07 R2 = 0,93

Хімічне виробництво Логаріфмічний y = -15343Ln(x) + 116819 R2 = 0,91

Виробництво іншої неметалевої 
мінеральної продукції Поліноміальний y = 1,4667x4 – 11798x3 + 4E+07x2 –  

-5E+10x + 2E+13 R2 = 1

Металургійне виробництво та 
виробництво готових металевих 
виробів

Поліноміальний y = 2,975x3 – 17949x2 + 4E+07x – 2E+10 R2 = 0,99

Виробництво машин та 
устаткування Поліноміальний y = 0,2917x4 – 2346,4x3 + 7E+06x2 –  

- 9E+09x + 5E+12 R2 = 1

Виробництво електричного, 
електронного та оптичного 
устатковання

Поліноміальний y = 0,8857x2 – 3565,8x + 4E+06 R2 = 0,98

Виробництво транспортних 
засобів та устатковання Поліноміальний y = 2,6083x3 – 15739x2 + 3E+07x – 

2E+10 R2 = 0,99

Виробництво та розподілення 
електроенергії, газу, води Поліноміальний y = 2,0292x4 – 16322x3 + 5E+07x2 –  

- 7E+10x + 3E+13 R2 = 1

Розраховано автором за даними [7]
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розвитку. Формування в 2013 році зростаючого трен-
ду обумовлено негативним впливом податкового тис-
ку на промислові підприємства, що в умовах рецесії 
економіки значно погіршує вкрай складне становище 
промислової галузі.
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УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  
СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Стаття присвячена аналізу існуючих умов функціонування підприємств машинобудівної галузі України. Виділено загрози та 
ризики безпеці реалізації існуючих типів стратегічних змін. Наведено оцінку можливих варіантів подолання кризового стану галузі 
в аспекті забезпечення економічної безпеки підприємств. 
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МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Статья посвящена анализу существующих условий функционирования предприятий машиностроительной отрасли Украины. 
Выделены угрозы и риски безопасности реализации существующих типов стратегических изменений. Приведена оценка возмож-
ных вариантов преодоления кризисного состояния отрасли в аспекте обеспечения экономической безопасности предприятий.
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security risks to the implementation of existing types of strategic change. The assessment of possible options for overcoming the crisis 
state of the industry in terms of economic security companies.
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Постановка проблеми. Виникнення кризових 
явищ в економічних системах різного рівня обумов-
люють необхідність та актуальність досліджень пи-
тань існування, функціонування, змін та розвитку 
економічних суб’єктів. Однією з передумов успішно-
го виведення економіки України на високий еконо-
мічний рівень є випереджаючий розвиток машинобу-
дівного комплексу як основи високотехнологічного 
оновлення інших галузей виробництва. Такий розви-
ток ґрунтується на реалізації стратегічних змін. 

Сучасні машинобудівні підприємства функціону-
ють в умовах постійної зміни внутрішніх та зовнішніх 
факторів розвитку, що несуть у собі як можливості, 
так і погрози та ризики. Знання цих факторів, умін-
ня визначати й оцінювати їхній вплив на економічну 
безпеку підприємства дозволяють впливати на рівень 
ефективності діяльності та розвитку підприємства, 
створювати ефективний механізм управління. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Забез-
печення економічної безпеки підприємства в умовах 
невизначеності зовнішнього середовища останнім 

часом стає одним із пріоритетів наукових дослі-
джень у сфері економіки. Питанням дослідження 
особливостей зовнішнього середовища підприємств 
машинобудування приділяють підвищену увагу 
як вітчизняні, так і зарубіжні вчені, такі як: та-
ких як: В.М. Геєць, М.О. Кизим, І.Ю. Матюшен-
ко, В.В. Шпілевський, В.Є. Хаустова, С.В. Анто-
ненко, С.В. Беренда, Н.В. Бєлікова, О.В. Козирєва, 
Ш.А. Омаров, А.Д. Олійник, І.В. Ярошенко, І.Б. Се-
мигуліна, О.Ю. Полякова, В.О. Шликова, О.В. Ха-
нова, А.О. Костенко, Ю.М. Маханьова, В.В. Івантер, 
ВА. Ясинський, О.О. Шіров, А.М. Анісімов та ін.

Постановка завдання. У той же час недостатньо 
дослідженим є вплив зовнішніх факторів на еконо-
мічну безпеку стратегічних змін машинобудівних 
підприємств, що обумовлює значною мірою заходи з 
її забезпечення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Висо-
кий рівень нестабільності та невизначеності, репре-
сивність розвитку, притаманні нині світовій економі-
ці, обумовлюють специфічні ризики й виклики для 


