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У статті проведено аналіз впливу податків на формування ціни продукції вітчизняних промис-

лових підприємств. Проведення аналізу взаємозалежності податків і ціни є надзвичайно

актуальним для формування податкової політики підприємства. У рамках поставленої мети за-

пропоновано: методику здійснення аналізу врахування податків при формуванні ціни продукції,

застосовано формулу визначення податкового навантаження на ціни вітчизняних виробників з

урахуванням змін українського законодавства, проведено розрахунок частки податків у ціні про-

дукції, призначеної для реалізації на внутрішньому ринку України, проаналізована структура

ціни продукції в динаміці та з урахуванням зміни рівня виплат на оплату праці. Доведено не-

обхідність удосконалення методів оцінки впливу податків на економічні процеси і у тому числі

на процеси ціноутворення. Надано рекомендації щодо визначення частки податків при форму-

ванні ціни продукції з метою регулювання та управління економічною діяльністю промислових

підприємств.

In the article taxes are described as an internal factor of constancy of enterprise and grounded

necessity of realization of analysis for the estimation of influence of taxes is important on forming of

cost of products. Certainly, that influence of taxes on the results of activity of enterprises depends

on the order of redistribution of value added between the state and business entities. Essence of the

tax loading is considered and analyzed its impact on the process of pricing of products of domestic

industrial enterprises. Analysis of interdependence of taxes and price is extremely important for

forming of tax policy of enterprise. Within the framework of the put purpose the method of realization
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах господарювання діюча податко-

ва система суттєво впливає на фінансові результати
діяльності підприємств. Участь податків у процесі управ-
ління підприємством можна розглядати за двома напря-
мами. Перший напрям пов'язаний з державним регулю-
ванням підприємницької діяльності. Другий — відобра-
жає формування підприємствами власної політики уп-
равління на умовах використання впливу податків на
результати їхньої діяльності. Податки, реалізуючись у
цінах, формують фінансові відносини між суб'єктами
економічних процесів. Залежно від того, в яких пропор-
ціях додана вартість розподіляється між державою,
найманими працівниками і підприємцями, роль податків
у формуванні цін може змінюватись. У зв'язку з чим
особливого значення набуває оцінка впливу податків на
економічні процеси і у тому числі на процеси ціноутво-
рення.

Розглядати проблему впливу податків на формуван-
ня ціни продукції промислових підприємств необхідно
як з точки зору пропозиції, так і з точки зору попиту на
продукцію. Скорочення прибутку або отримання збитків
відбувається у разі використання стабільних цін при
зростанні витрат на виробництва та сплаті податків. Зро-
стання цін на продукцію при пропорційному зростанні
витрат та сплаті податків має негативний вплив на дохо-
ди покупців.

У різній структурі витрат одні податки можуть зро-
стати, інші — зменшуватися. Тобто необхідно проведен-
ня оцінки впливу податків на формування ціни як при

of analysis of account of taxes is offered at forming of cost of products; the formula of determination

of the tax loading is applied on the costs of domestic producers taking into account the changes of

the Ukrainian legislation; the calculation of part of taxes is conducted in the cost of products, intended

for realization at the internal market of Ukraine; influence of separate types of taxes is set on the

costs of commodity producers; analysis pattern of prices of products in a dynamics and recognition.

Recommendations are given in relation to determination of part of taxes at forming of cost of products

with the purpose of adjusting and management of enterprises economic activity. Offered methodical

approach gives possibility to conduct the analysis of tax constituent in the cost of realization of

products on the basis of two indexes: to profitability and labor intensity of production and to develop

the alternative variants of economic development in relation to maximization of size of financial results

in accordance with the certain goals of management. As a result of the study found that with growth

of profitability of work of enterprise part of taxes in the cost of commodity will grow to the certain

limit. Certainly, that an increase or diminishing of the tax loading depends on the features of

technological process, property state, and having a drink mine-out products. The necessity of

improvement of methods of estimation of influence of taxes is well-proven on economic processes

and including on the processes of pricing. Recommendations are grounded in relation to perfection

of estimation of the tax loading at forming of cost of products for development of strategy of economic

development of enterprise taking into account government control of economy.

Ключові слова: вплив податків, ціна продукції, структура ціни, податкове навантаження, частка по-
датків.
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постійній структурі витрат і зміні ставок податків, так і
при змінній структурі витрат і незмінних ставок податків.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання впливу податків на процес формування ціни
продукції промислових підприємств досліджувалися
вітчизняними та зарубіжними вченими. Теоретичні осно-
ви сучасних наукових підходів до побудови оптималь-
ної системи оподаткування закладені у роботах відомих
зарубіжних вчених-економістів: Дж. Кейнса, П. Саму-
ельсона, Ш. Бланкарта, А. Гарбергера, А. Лаффера,
Дж. Локка, А. Пігу, А. Сміта.

Проблемам оптимізації системи оподаткування, тео-
ретичним та практичним аспектам впливу податків на
формування доходів бюджету присвятили наукові до-
слідження такі українські економісти: В.Л. Андрущен-
ко, О.Д. Василик, В.П. Вишневський, В.М. Геєць, Н.І. Кос-
тіна, А.М. Поддєрьогін, П.В. Мельник, А.М. Соколов-
ська, В.М. Федосов, Л.М. Шаблиста, С.І. Юрій. Однак
аналіз впливу податків на процес формування ціни реа-
лізації продукції промислових підприємств не дослід-
жено в повному обсязі, зокрема не визначено вплив
податків в результаті зміни складу витрат.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є практичне обгрунтування необхід-

ності оптимізації податкової політики промислового
підприємства за допомогою проведення аналізу впливу
податків на формування ціни продукції, призначеної для
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реалізації на внутрішньому ринку України, що дозво-
лить поєднати величину податкового навантаження
підприємств з можливостями їх розвитку на підставі са-
мофінансування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Податки є одним із важливих внутрішніх чинників
сталості підприємства. Критерієм вибору підприємством
того чи іншого варіанта податкової політики є величина
податкових платежів. У рамках визначеної суми пла-
тежів оцінюється ефективність діяльності організації за
допомогою показників, що характеризують її фінансо-
ве становище: рентабельність, фондовіддача, обо-
ротність, ліквідність [1].

Для формування податкової політики підприємства
необхідно проводити аналіз інформаційної бази щодо
нарахування та сплати податків. Такий аналіз доцільно
проводити за двома напрямами:

— за попередні періоди (вихідною інформацією
виступають звітні дані податкових декларацій та розра-
хунків);

— на майбутні періоди (вихідною інформацією ви-
ступають показники бюджетів підприємства).

У разі застосування даного виду аналізу слід при-
ділити увагу таким складовим, як факторному аналізу
податкових платежів, аналізу структури і динаміки по-
даткових платежів, аналізу податкового навантаження
підприємства, аналізу податкової заборгованості
підприємства [2].

Податки впливають на ціну і ціноутворення прямо і
опосередковано. Пряма дія податків проявляється в тих
випадках, коли вони входять у структуру ціни окремим
елементом. Опосередкована дія податків проявляється
в тих випадках, коли податки входять до складу витрат,
на основі яких формується ціна [3].

У ринкових умовах попит на продукцію промисло-
вого виробництва встановлюється на підставі платосп-
роможної потреби в цій продукції. Аналіз зв'язку між
попитом та пропозицією надає змогу стверджувати, що
попит на продукцію зменшується при зростанні пропо-
зиції, тобто попит і пропозиція знаходяться в обернено
пропорційній залежності від ціни — чим вища ціна, тим
менше попит, і навпаки [4]. З позиції виробника прибу-
ток є функцією від ціни, що визначається після встанов-
лення підприємством розміру здійснених витрат.

Врахування платоспроможного попиту на продук-
цію та структуру витрат виробництва здійснюється че-
рез механізми перекладання податків. Вплив податків

залежить від зміни попиту на продукцію промислового
виробництва. Необхідно зазначити, що розмір загаль-
ної суми податків не буде залежати від ціни продукції
промисловості за умови зниження платоспроможного
попиту та постійної величини сплачених податків на оди-
ницю продукції. При цьому зростання попиту сприяє зро-
станню впливу податків на ціну продукції.

Вплив податків на формування ціни. продукції про-
мисловості залежить від порядку перерозподілу дода-
ної вартості між державою та суб'єктами господарюван-
ня. Виділимо два основних фактори ціни: обсяг зроб-
лених витрат на виробництво продукції та платоспро-
можна потреба покупців [5]. Податкове навантаження
на ціну продукції може посилюватися або слабшати в
залежності від дії кожного з цих факторів.

Податкове навантаження на результати діяльності
підприємства залежить від встановлених ставок податків та
отриманого прибутку підприємством. У разі проведення
підприємством збиткової діяльності частина податків і
зборів покривається за рахунок власних ресурсів, тому
джерелом сплати податків може бути лише додана вартість,
що була створена під час виробництва продукції. При аналізі
впливу податків на формування ціни продукції правильним
буде припущення, що у разі зростання прибутку підприєм-
ства частка податків, джерелом покриття яких виступають
витрати підприємства, буде скорочуватися.

Нині існують різноманітні методики оцінки взаємо-
залежності податків і ціни, однією з яких є розрахунок
податкового навантаження. На наш погляд, у розраху-
ноку слід включати всі нараховані податки, що сплачує
підприємство.

Такий розрахунок податкового навантаження доз-
волить визначити частку коштів вилучених з обороту
підприємства в вигляді податків та величину зменшення
власних джерел розвитку, а також розрахувати норма-
тиви податкового навантаження для промислових
підприємств, враховуючи вплив податків на величину та
структуру ціни продукції.

Для оцінки ступеня впливу податків на формування
ціни продукції промислових підприємств застосуємо зап-
ропоновану в роботі [6] формулу визначення податко-
вого навантаження на ціни виробників в Україні за зви-
чайних умов оподаткування. З урахуванням змін украї-
нського законодавства [7] розрахунок частки податків в
ціні реалізації продукції має такий вигляд (формула 1):
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де П
ц
 — частка податків в ціні реалізації продукції;

Таблиця 1. Частка податків у ціні продукції, призначеної

для реалізації на внутрішньому ринку України

Підприємство Роки Порядок розрахунку Пц % 
ТОВ 
«Запорізький 
завод 
високовольтної 
апаратури» 

2016 
=++

×
−

+

−
−

грн

грн

грн

грн

грн

грн

6,18962

8,302

6,18962

8,26

6,18962

18,03,11064

2,01

18,01
1

= 1– 0,6833 – 0,1050 + 0,0014 + 0,0160  

22,91 

2017 

грн

грн

грн

грн

грн

грн

6,18949

6,337

6,18949

2,29

6,18949

18,04,10872
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18,01
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−
−

== 
1 – 0,6833 – 0,1033 + 0,0015 + 0,0170  

23,19 

2018 

грн

грн

грн

грн

грн

грн

4,16984

7,442

4,16984

2,43

4,16984

18,00,12037

2,01

18,01
1 ++

×
−

+

−
−

= 
= 1 – 0,6833 – 0,1276 + 0,0025 + 0,0261 

21,77 
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с
дв

 — ставка податку на додану вартість;
с

пр
 — ставка податку на прибуток;

Ц
р
 — ціна реалізації продукції з ПДВ;

В
о
 — операційні витрати на одиницю продукції;

В
пр

 — витрати на оплату праці;
с

с
 — ставка, Єдиного соціального внеску;

П
і
 — сума інших податків (екологічний податок,

рентні платежі);
Дослідження проведено на підставі даних ТОВ "Запо-

різький завод високовольтної апаратури", що належить
до підприємств середнього бізнесу машинобудівної галузі.

Визначена формула (1) буде чинною при будь-яких
умовах для формування ціни продукції, призначеної для
реалізації на внутрішнього ринку. Практичне значення
використання такої формули полягає в тому, що вона
дозволяє визначити рівень впливу податків на форму-
вання ціни продукції промислових підприємств в залеж-
ності від характерної для неї структури витрат і рівня
рентабельності виробництва.

Визначену формулу щодо розрахунку частки по-
датків в ціні реалізації продукції необхідно використо-
вувати при врахуванні такого обмеження: якщо опе-
раційні витрати перевищують чистий дохід, то рівень
частки податків в ціні продукції буде мінімальним неза-
лежно від величини витрат на оплату праці. У зв'язку з
чим, для проведення розрахунку добуток частки витрат
в ціні реалізації продукції та ставки податку на прибу-
ток визначають як нуль.

Розрахунок частки податків, пов'язаних із вироб-
ництвом, тобто рентних платежів, майнових податків та
інших, в ціні реалізації продукції встановлюється інди-

відуально для кожного підприємства на підставі враху-
вання особливостей ведення господарської діяльності.
В окремих випадках частка інших податків у ціні реалі-
зації продукції прийматися як постійна величина. Такий
підхід надає змогу провести аналіз податкової складо-
вої в ціні реалізації продукції на підставі двох показ-
ників: рентабельності і трудомісткості продукції.

Формула визначення частки податків (1) дає мож-
ливість промисловим підприємствам встановити рівень
податків тільки для цін тієї продукції, що буде реалізо-
вана на внутрішнього ринку України, тому як ставка ПДВ
для продукції, реалізованої на експорт, складає 0% і
дає можливість підприємствам отримати бюджетне
відшкодування, що не може бути враховано при розра-
хунку рівня оподаткування за даною формулою.

На підставі таких звітних даних ТОВ "Запорізький
завод високовольтної апаратури" за 2016 — 2018 рр.
та визначеної формули розраховано частку податків в
ціні продукції, призначеної для реалізації на внутрішнь-
ому ринку України (табл. 1).

Наведені в таблиці 1 дані свідчать, що рівень по-
датків на аналізованому підприємстві знаходиться в ме-
жах від 21,77% до 23,19% і залежить від структури вит-
рат та отриманого прибутку.

На підставі проведеного розрахунку проаналізуємо
структуру ціни продукції ТОВ "Запорізький завод висо-
ковольтної апаратури" за 2016—2018 рр. і відобрази-
мо результати дослідження в таблиці 2.

За аналізований період підприємство мало най-
більший рівень витрат та найменший рівень прибутку в
ціні продукції у 2018 році.

Елементи ціни продукції 
Підприємство 

2016 2017 2018 
Частка чистого прибутку  20,532 20,915 10,222 
Частка чистих витрат на оплату 
праці  

7,259 8,100 11,850 

Частка матеріальних та інших 
витрат, включаючи амортизацію  

49,297 47,791 56,155 

Частка податків в ціні продажу 22,912 23,194 21,773 
У тому числі:    
Частка ЄСВ 1,597 1,782 2,607 
Частка інших податків  0,141 0,154 0,255 
Частка податку на прибуток  4,507 4,591 2,244 
Частка ПДВ  16,667 16.667 16.667 

Таблиця 2. Структура ціни продукції ТОВ "Запорізький завод високовольтної апаратури"

за 2016—2018 рр.,%

Елементи ціни продукції 

ТОВ «ЗЗВА» 

2018 р. 

Збільшено 
витрати на 

оплату 
праці на 

10% 

Зменшено 
витрати на 

оплату праці 
на 10% 

Частка чистого прибутку  10,222 9,036 11,408 
Частка чистих витрат на оплату 
праці  

11,850 13,035 10,665 

Частка матеріальних та інших 
витрат, включаючи амортизацію  

56,155 56,155 56,155 

Частка податків всього 21,773 21,774 21,772 
У тому числі:    
Частка ЄСВ 2,607 2,868 2,346 
Частка інших податків  0,255 0,255 0,255 
Частка податку на прибуток  2,244 1,984 2,504 
Частка ПДВ  16.667 16.667 16.667 

Таблиця 3. Структура ціни продукції на ТОВ "ЗЗВА" з урахуванням зміни

рівня витрат на оплату праці
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У 2016 — 2017рр.у підприємства були майже одна-
ковий рівень прибутку (20,532% та 20,915% відповід-
но) та рівень елементів витрат. У 2018 році рівень при-
бутку значно знизився при підвищенні рівня витрат.

У результаті проведеного аналізу можна зробити
висновок: зі зростанням прибутковості роботи підприє-
мства частка податків в ціні товару буде зростати до
певної межі.

Проведемо оцінку впливу податків на формування
ціни продукції ТОВ "Запорізький завод високовольтної
апаратури" при змінній структурі витрат і незмінних ста-
вок податків з метою врахування результатів аналізу в
управлінській діяльності підприємства.

Для проведення дослідження визначимо суму ма-
теріальних витрат, включаючи амортизацію в ціні про-
дукції та суму інших витрат як постійну величину на рівні
2018 р.

Частку чистих витрат на оплату праці в ціні продукції
за 2018 р. визначимо як базову і проаналізуємо зміну
рівня податків в ціні продукції на ТОВ "Запорізький за-
вод високовольтної апаратури", за умови збільшення та
зменшення рівня чистих витрат на оплату праці на 10%
(табл. 3).

Результати проведеного аналізу показали, що при
збільшенні або зменшенні величини витрат на оплату
праці в ціні реалізації продукції частка загальної суми
податків остається майже незмінною.

Тобто частка податків в ціні продукції, призначеної
для реалізації на внутрішньому ринку України не пере-
вищує 25%. Збільшення або зменшення податкового
навантаження залежить від особливостей технологічно-
го процесу, майнового стану та попиту вироблену про-
дукцію.

ВИСНОВКИ
Для товаровиробника або продавця ціна є важли-

вим важелем активізації попиту, забезпечення конкурен-
тоспроможності продукції, головним фактором, що ви-
значає граничний дохід. Вона забезпечує прибуток і без-
посередньо впливає на поведінку споживачів, шляхом
зниження чи підвищення.

Ціна товару займає центральне місце в системі
управління підприємством, де виконує функцію регу-
лятора. Підсумовуючи вищевикладене, відзначимо, що
розрахунок частки податків у формуванні ціни продукції
передбачає підвищення ефективності організаційно-
економічного механізму функціонування підприємств і
пов'язано з прийняттям управлінських рішень щодо
організації, планування та стимулювання використання
ресурсів підприємства. Напрями та правила функціону-
вання податків установлюють державні закони та нор-
мативні акти.

Підвищення ефективності використання податків
з метою впливу на результати діяльності промислових
підприємств стає одним з визначальних чинників підви-
щення конкурентоспроможності вітчизняної економі-
ки.

Запропонована методика визначення частки по-
датків дозволяє оцінити податкове навантаження при
формуванні ціни продукції з метою регулювання та
управління економічною діяльністю промислових
підприємств.

Реалізація запропонованої методики дозволить
підприємствам на підставі оцінки взаємозалежності
ціни, податків і прибутку застосовувати системний підхід
до управління підприємством та отримувати об'єктивну
та комплексну інформацію для розробки альтернатив-
них варіантів економічного розвитку щодо максимізації
величини фінансових результатів відповідно до інте-
ресів визначеного кола суб'єктів та цілей управління.
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