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TRANSFER PRICING IN THE ENTERPRISE: PROBLEMS AND POSSIBILITIES OF USING
У статті визначено сутності трансфертної ціни, ідентифікації проблеми регулювання трансферт
них цін на законодавчому рівні та дослідженно методи трансфертного ціноутворення. Здійснено
аналіз мотивів суб'єктів трансфертного ціноутворення, а також функцій трансфертних цін для вияву
конфлікту інтересів при трансфертному ціноутворенні. Запропоновано шляхи вирішення конфлікту
між учасниками процесу трансфертного ціноутворення. Визначено стан контролю та регулювання
трансфертного ціноутворення з боку міжнародних організацій та державних органів. Проведено
аналіз принципів регламентування ОЕСР та стану регулювання трансфертного ціноутворення в Ук
раїні. Досліджено функції та мотиви використання трансфертних цін у контексті забезпечення еко
номічних інтересів суб'єктів — учасників процесу трансфертного ціноутворення, визначено ключові
чинники застосування трансфертного ціноутворення. Розроблено організаційноекономічні захо
ди щодо впровадження механізму трансфертного ціноутворення на українських підприємствах.
This article describe: the essence of transfer prices, problems of it regulation and legislation, research
methods of transfer pricing. Analysis of the motives and features of transfer prices for the manifestation
of conflict and interest in it ware conducted. The ways of resolving the conflict between the actors in
transfer pricing were suggested. It was defined condition of control and regulation of transfer pricing by
international organizations and government agencies. OECD regulation principles of transfer pricing and
state regulation in Ukraine were analyzed. Features and motifs using transfer prices in the context of the
economic interests of subjects — participants in the process of transfer pricing were researched. Were
identified key factors applying transfer pricing and the development of organizational and economic
measures for the implementation of the mechanism of transfer pricing in Ukrainian enterprises.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Внаслідок підвищення рівня глобалізації світової еко"
номіки та розширення масштабів діяльності транснаціо"
нальних корпорацій (далі — ТНК), збільшується кількість
угод із застосуванням механізму трансфертного ціноут"

ворення. Ефективне управління ТНК передбачає не лише
формування чіткої організаційної структури управління,
а й розробку ефективних економічних взаємовідносин
між його структурними підрозділами. В умовах, коли ви"
никає необхідність знаходження оптимального варіанту
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Таблиця 1. Труднощі застосування трансфертного ціноутворення в Україні
ɡ ɛɨɤɭ ɤɨɦɩɚɧɿʀ
1) ɧɟɛɚɠɚɧɧɹ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ
ɨɪɝɚɧɚɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ
ɜɢɫɨɤɢɯ ɲɬɪɚɮɧɢɯ ɫɚɧɤɰɿɣ  5% ɜɿɞ ɫɭɦɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɹɤɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ)
2) ɧɟɡɪɨɡɭɦɿɥɿɫɬɶ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɳɨɞɨ
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɨɝɨ ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ

3) ɧɟɛɚɠɚɧɧɹ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ
ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɢɯ ɰɿɧ
4) ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɫɯɟɦɢ ɜɿɞɦɢɜɚɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɭ ɨɮɲɨɪɧɿ ɡɨɧɢ
ɱɟɪɟɡ ɚɮɿɥɿɣɨɜɚɧɿ ɨɫɨɛɢ

ɡ ɛɨɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ:
1) ɧɟɱɿɬɤɿɫɬɶ ɬɚ ɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹ ɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɧɨɪɦɚɯ ɳɨɞɨ
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɨɝɨ ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ
2) ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɤɨɪɭɩɰɿʀ: ɧɟɛɚɠɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ "ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ" ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
3) ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɱɿɬɤɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɨɝɨ ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ
4) ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɧɨɪɦ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɢɯ ɰɿɧ ɧɚ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɚɤɬɢɜɢ
5) ɡɚɤɪɢɬɿɫɬɶ ɞɚɧɢɯ ɳɨɞɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ, ɞɟ
ɧɟɦɚɽ ɱɢ ɜ ɫɬɚɞɿʀ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɨɝɨ ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ
6) ɧɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɩɟɪɟɯɿɞɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɞɥɹ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɞɨ ɧɨɜɢɯ ɧɨɪɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ

Джерело: розробка авторів.

господарської самостійності структурних підрозділів,
чіткого визначення доходів та витрат кожного підрозділу
підприємства та оцінки його впливу на загальний резуль"
тат діяльності, проблема дослідження та застосування
трансфертного ціноутворення набуває все більшого зна"
чення. В цьому контексті проблема застосування транс"
фертного ціноутворення на підприємстві стосується про"
цесів управління результатами його діяльності, а тому є
актуальною.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Питання трансфертного ціноутворення зайшли відоб"
раження в наукових працях вітчизняних і зарубіжних вче"
них, зокрема, П. Дзюби [5], А. Длігач [6], А. Задої [7], О.
Каніщенка [9] та інших. Науковцями трансфертне ціноут"
ворення розглядається у двох аспектах. Перший — це
внутрішньофірмовий, за яким трансфертне ціноутворен"
ня є досить ефективним інструментом планування і управ"
ління, оскільки дозволяє забезпечити збільшення фінан"
сових результатів корпорації в цілому. Другий — подат"
ковий, який значною мірою є наслідком першого, однак
відображає вплив на податкову базу країни, а тому стає
об'єктом вивчення з метою контролю на загальнодержав"
ному рівні.
Треба зазначити, що вітчизняні науковці зосереджу"
ють свою увагу на вивченні переважно міжнародного дос"
віду регулювання трансфертного ціноутворення, оскіль"
ки українські підприємства найчастіше застосовують цей
механізм при здійсненні операцій з офшорними компан"
іями, що є комерційною таємницею.
МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в дослідженні функцій та мотивів
використання трансфертних цін в контексті забезпечення
економічних інтересів суб'єктів — учасників процесу транс"
фертного ціноутворення, визначенні ключових чинників за"
стосування трансфертного ціноутворення та розробці орган"
ізаційно"економічних заходів щодо впровадження механіз"
му трансфертного ціноутворення на українських підприєм"
ствах без негативного впливу на податкову базу країни.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Практичний юридичний словник, у якому містяться
британські, американські та міжнародні юридичні термі"
ни, визначає трансфертне ціноутворення як встановлен"
ня ціни, за якою пов'язані підприємства передають това"
ри, послуги чи інші активи між собою. За відсутності пре"
вентивного законодавства пов'язані підприємства можуть
маніпулювати трансфертним ціноутворенням, щоб отри"
мати податковий зиск [2].
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Розвиток транснаціональних корпорацій як форми
організації виробничих відносин призвів до певної транс"
формації сутності поняття "трансфертна ціна". Це понят"
тя все активніше використовується для позначення ціни,
за якою товари та послуги передаються між господарю"
ючими суб'єктами, що входять до складу певної трансна"
ціональної корпорації. Таким чином, зміст поняття "транс"
фертна ціна" поширюється на сферу міжгосподарських
відносин [4].
Трансфертне ціноутворення у світовій практиці — це
формування цін в операціях, пов'язаних між собою осіб.
Цей "феномен" став предметом вивчення і впливу з того
моменту, коли платники винайшли способи мінімізації
своїх податкових зобов'язань за допомогою трансферт"
них цін. Найпростішим способом такої мінімізації стало
переведення прибутку на ті суб'єкти з групи пов'язаних
осіб, які мають пільги з податків або є центрами витрат.
Трансфертне ціноутворення зумовлене розширенням
міжнародних операцій ТНК, на практиці стосується ціно"
утворення на товари, послуги, "ноу"хау" та інтелектуаль"
ну власність, що передають через кордони в межах кор"
поративних мереж. Ціни, за якими відбувається передача
таких активів, визначають розміри доходів обох сторін
та, таким чином, податкову базу відповідних країн. Тео"
ретично, якщо розрахована трансферна ціна забезпечує
розумний розподіл прибутків, то податкові органи обох
країн отримують справедливу частку податкових надход"
жень. Однак у будь"якої ТНК може виникнути бажання
скористатися різними рівнями оподаткування та "перека"
чати" доходи в країну з більш низьким рівнем оподатку"
вання.
Сутність трансфертного ціноутворення доцільно роз"
глянути через економічні інтереси різних суб'єктів цього
процесу, якими залежно від їх ролі у даному процесі, є
міжнародні та національні компанії, а також державні
органи управління.
Всі учасники в процесі здійснення операцій трансфер"
тного ціноутворення мають на меті задоволення економ"
ічного інтересу. Однак при цьому виникає конфлікт еко"
номічних інтересів учасників.
Узагальнивши досвід ТНК, а також беручи до уваги
особливості функціонування бізнесу в Україні можна виз"
начити наступні труднощі застосування трансфертного
ціноутворення (табл. 1).
У наслідок застосування системи трансфертного ціно"
утворення компанії можуть отримувати значні вигоди та
задовольняти власні економічні інтереси, які стосуються
не лише збільшення доходів, а мають більш складний ха"
рактер, на чому наголошено окремими авторами [6; 9].
Загалом основними мотивами для учасників трансферт"
ного ціноутворення — компаній є:
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Таблиця 2. Цикл трансфертного ціноутворення на підприємстві
ɋɬɚɞɿʀ ɰɢɤɥɭ
Ⱦɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ

Ɋɨɡɪɨɛɤɚ
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɶ

ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣ ɫɬɚɞɿʀ
ȼɢɹɜɥɟɧɧɹ ɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɢɯ ɨɫɿɛ.
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɢɯ ɭɝɨɞ.
Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ʀɯ ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɫɭɬɬɽɜɨɫɬɿ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ.
ȼɢɹɜɥɟɧɧɹ ɪɢɡɢɤɿɜ ɩɨ ɤɨɠɧɿɣ ɨɤɪɟɦɿɣ ɨɩɟɪɚɰɿʀ.
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɚɬɪɢɰɿ «ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ»
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ / ɤɨɦɩɚɧɿɣ / ɪɿɲɟɧɶ.
ȼɢɛɿɪ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ.
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɿ ɮɨɪɦɚɬɭ ɡɜɿɬɭ.
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ.
Ⱥɧɚɥɿɡ ɪɢɡɢɤɿɜ.
Ɂɛɿɪ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ.
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.
ȼɢɹɜɥɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɳɨɞɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɢɯ ɭɝɨɞ.
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ
ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜ ɽɞɢɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ.
Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɩɪɨɰɟɫɭ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɞɨ ɧɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ.
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡ ɩɪɨɰɟɫɚɦ ɿ ɩɨɥɿɬɢɰɿ ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ.
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɪɟɧɿɧɝɿɜ ɞɥɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ.
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ / ɚɛɨ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɢɯ ɰɿɧ ɧɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ

Джерело: розробка авторів.

1) оптимізація діяльності: податкова оптимізація
(зменшення податкового навантаження) й ефективний
розподіл та алокація активів;
2) контроль за попитом та пропозицією всередині
компанії;
3) збереження комерційної таємниці при передачі
технологій всередині компанії;
4) підвищення конкурентоздатності компанії на рин"
ках збуту;
5) покращення консолідованого фінансового резуль"
тату компанії, зокрема ефективне використання транс"
фертних цін за умови використання міжнародних стан"
дартів звітності (IFRS, US"GAAP);
6) ефективне розміщення інвестицій та кредитних ре"
сурсів.
Мотиви державних органів в процесі трансфертного
ціноутворення визначаємо такі:
1) збільшення надходжень до бюджету за рахунок ре"
гулювання трансфертного ціноутворення;
2) захист національних виробників;
3) створення однакових конкурентних умов для діяль"
ності компаній на національному ринку;
4) уникнення значної непропорційності у платіжному
балансі, що може негативно вплинути на економіку краї"
ни, валютний курс тощо.
Виходячи зі змісту поняття "трансфертне ціноутво"
рення", цей механізм відноситься до цін, за якими укла"
даються угоди між юридичними особами, що входять до
однієї міжнародної корпорації, що, на думку міжнарод"
ної аудиторської компанії "Ернст енд Янг", впливає на
вибір юрисдикції, в якій відбувається оподаткування при"
бутку [3].
В основу трансфертного ціноутворення як в міжна"
родній, так і в українській практиці покладено "принцип ви"
тягнутої руки". За цим принципом "якщо між двома підприє"
мствами в господарській та фінансовій діяльності створю"
ються умови відмінні від тих, що виникли б між двома неза"
лежними підприємствами, то будь"який прибуток нарахо"
ваний одному з них, може бути включений до прибутку цьо"
го підприємства та відповідно оподаткований" [10]. А отже,
за нормами Організації з економічного співробітництва та
розвитку (ОЕСР) використання трансфертних цін дозволяє
здійснювати оподаткування прибутку підприємств за місцем
(країною) виникнення такого прибутку [10].
Більшість розвинутих країн, а також країн, що розви"
ваються, впроваджують принципи ОЕСР у свої національні

системи контролю та регулювання трансфертного ціно"
утворення.
Основу національної системи регулювання трансфер"
тного ціноутворення визначають положення Податкового
кодексу України, який діє з 1 січня 2011 р., а в частині фор"
мування трансфертних цін — з 01 січня 2013 р. [11]. Сут"
тєвим удосконаленням чинного вітчизняного законодав"
ства у частині регулювання трансфертних цін можна вва"
жати прийняття Національних стандартів трансфертного
ціноутворення, які були розроблені за ініціативою
Міністерства доходів і зборів України (нині Державною
Фіскальною Службою України) та Закону України "Про
внесення змін до Податкового кодексу України (щодо
трансфертного ціноутворення)", який набрав чинності з
01.09.2013 р. [8].
Для контролю за трансфертним ціноутворенням за"
конодавством передбачено застосування п'яти методів
визначення ціни у контрольованих операціях:
1. Порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів про"
дажу). Суть методу полягає в тому, що ціна контрольова"
ної операції порівнюється з ринковим діапазоном цін на
аналогічні товари в зіставних операціях.
2. Ціни перепродажу. При застосуванні даного мето"
ду, валова рентабельність від перепродажу товарів у кон"
трольованій операції, раніше придбаних у ході такої самої
операції, зіставляється з ринковим діапазоном валової
рентабельності.
3."Витрати плюс". За умови застосування цього ме"
тоду, валова рентабельність собівартості контрольованої
операції порівнюється з ринковим зіставних операціях.
4. Чистого прибутку. Суть методу полягає в тому, що
валова рентабельність контрольованої операції по"
рівнюється з ринковим діапазоном рентабельності в
зіставних операціях.
5. Розподілення прибутку. При застосуванні цього ме"
тоду сукупний дохід, фактично розподілений між сторо"
нами контрольованої операції, зіставляється з економіч"
но обгрунтованим розподілом прибутку між непов'язани"
ми сторонами.
Перші три методи в міжнародній практиці називають"
ся операційними, а решта два — методами прибутку від
операцій.
Суб'єкт господарювання має право використовувати
будь"який метод, який він обгрунтовано вважає найприй"
нятнішим, однак у разі, коли існує можливість застосування
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 3. Програма впровадження трансфертного ціноутворення на підприємстві
ȿɬɚɩ
ȿɬɚɩ 1

ɇɚɡɜɚ
ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɢɣ

ȿɬɚɩ 2

Ɋɨɡɪɨɛɤɚ
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ

ȿɬɚɩ 3

Ɏɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ
ɩɨɥɿɬɢɤɢ
Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɿɹ
ɩɪɨɰɟɫɿɜ

ȿɬɚɩ 4

ȿɬɚɩ 5

Ɋɨɡɪɨɛɤɚ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ
• ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɢɡɢɤɿɜ ɬɚ ʀɯ ɫɭɬɬɽɜɨɫɬɿ.
• ɉɟɪɟɥɿɤ ɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ (ɝɪɭɩɢ ɨɩɟɪɚɰɿɣ)
• ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɨɝɨ ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ.
• Ɋɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɬɚ ɦɟɬɨɞɿɜ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɿɧɢ
ɉɨɥɿɬɢɤɚ ɳɨɞɨ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɨɝɨ ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɋɯɟɦɢ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɚ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɿʀ ɡ:
• ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɰɿɧ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɹɯ;
• ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɡ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɨɝɨ ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ;
• ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ ɡ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɨɝɨ
ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ
• Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɞɥɹ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɡ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɳɨɪɿɱɧɨʀ
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɡ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɨɝɨ ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ.
• ɒɚɛɥɨɧɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ.
• Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɡ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɟɪɟɥɿɤɭ, ɮɨɪɦɚɬɭ ɬɚ ɡɦɿɫɬɭ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ

Джерело: розробка авторів.

і методу порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів
продажу), і будь"якого іншого методу, застосовується
метод порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів про"
дажу), оскільки він вважається пріоритетним.
Аналізуючи вимоги законодавства стосовно транс"
фертного ціноутворення, можна відзначити, що платни"
кам податків (а насамперед — великим платникам по"
датків із відповідним офіційним статусом) варто само"
стійно вести облік операцій, які можна буде класифіку"
вати в подальшому як контрольовані, та заздалегідь зби"
рати інформацію стосовно операцій і готувати докумен"
тацію, якою вони зможуть обгрунтувати відповідність
договірних цін контрольованої операції рівню звичайних
цін.
Однак не слід трансфертне ціноутворення пов'язува"
ти лише з діяльністю великих транснаціональних корпо"
рацій. Цей механізм мінімізації податкових платежів та
міжнародного поділу капіталів став широко використо"
вуватися навіть невеликими учасниками міжнародних
відносин, які створюють за кордоном свої філії чи пред"
ставництва та використовують їх як учасників трансферт"
них операцій. Саме така діяльність стала характерною для
багатьох українських суб'єктів міжнародної діяльності,
що особливо актуалізує дослідження проблеми транс"
фертного ціноутворення.
Система трансфертного ціноутворення має забезпе"
чити можливість функціонування господарюючого су"
б'єкта як єдиного цілого у відповідності до корпоратив"
них інтересів, це особливо важливо для на початковому
етапі розвитку підприємств. У сучасних економічних умо"
вах розвитку питання трансфертного ціноутворення
сприяє підвищенню рівня ефективного функціонування
усієї системи управління господарюючого суб'єкта.
Чимало ситуацій, коли помилки допущені через не"
правильну організацію процедур контролю за рівнем цін,
або через відсутність такої організації взагалі. У таких ви"
падках із запізненням виявляються контрольовані опе"
рації, невірно вибираються та застосовуються методи виз"
начення ціни.
Тому для уникнення податкових ризиків та обгрунту"
вання рівня договірних цін у контрольованих операціях,
ми рекомендуємо організувати ефективну систему конт"
ролю за дотриманням законодавчих вимог на основі
внутрішніх регламентів підприємств.
Внутрішній регламент повинен містити детальний опис
кожного елементу контролю та чітко прописані алгорит"
ми дій відповідальних осіб на кожному етапі контролю за
трансфертним ціноутворенням.
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Ефективна система формування та документування
трансфертних цін складається з чотирьох необхідних еле"
ментів, які нерозривно пов'язані між собою і утворюють
цикл трансфертного ціноутворення (табл. 2).
Після організації циклу трансфертного ціноутворен"
ня на підприємстві, особливу увагу слід зосередити на роз"
поділу сфер відповідальності всередині компанії, у яко"
му регламентується взаємодія різних департаментів. Як
правило, до контролю за трансфертним ціноутворенням
на підприємстві залучені наступні служби: юридична, бух"
галтерська (податкова), інформаційні технології (далі —
ІТ), комерційна, планово — економічна (служба відпові"
дальна за планування та бюджетування).
Крім того, необхідно внести зміни у договірну робо"
ту. Для трансфертного ціноутворення важливим є деталь"
не визначення в договорі комерційних та фінансових умов
проведення операції. Це необхідно для пошуку зіставних
операцій. Зіставними вони вважаються в тому випадку,
якщо здійснюються в однакових комерційних та фінан"
сових умовах. А от визначення комерційних та фінансо"
вих умов угоди здійснюється виключно на підставі поло"
жень договору.
Для здійснення адміністрування процесу трансферт"
ного ціноутворення на підприємстві на принципах ефек"
тивності та комплексності пропонуються програма впро"
вадження трансфертного ціноутворення, що ілюструє от"
риманні результати при проведенні відповідних процедур
на підприємстві (табл. 3).
Існування податкового контролю, а також необхід"
ність звітування про здійснення контрольованих операцій
обумовлює необхідність забезпечення повного та опера"
тивного облікового відображення інформації про госпо"
дарські операції, які відповідають критеріям контрольо"
ваних. Відповідно, є необхідною розробка комплекту до"
кументів:
1) регістрів аналітичного обліку для ідентифікації та
накопичення інформації про операції з пов'язаними осо"
бами за усіма показниками, що необхідні для формуван"
ня звітності про контрольовані операції;
2) внутрішньої звітності про здійснені контрольовані
операції з детальними аналітичними показниками, які
потрібні для наступного формування звітності.
Безумовно, розподіл обов'язків між підрозділами
підприємства залежить від його організаційної структу"
ри, але у будь"якому разі, без залучення додаткових спе"
ціалістів, бухгалтерським службам буде досить складно
повною мірою вирішувати завдання формування інфор"
мації щодо трансфертного ціноутворення.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Внутрішній регламент трансфертного ціноутворення
може також містити уніфікований пакет документів, за до"
помогою яких узагальнюється інформація, що вноситься
у звіт за контрольованими операціями, документуються
результати функціонального та економічного аналізу.
Часто такі документи називають шаблонами. Такі шабло"
ни заповнюються за кожною контрольованою операцією
та можуть увійти до складу документації по обгрунтуван"
ню договірної ціни.
ВИСНОВКИ
За результатами проведеного дослідження комплек"
су проблем застосування трансфертного ціноутворення
було зроблено такі висновки.
1. Трансфертна ціна дозволяє керівникам центрів
відповідальності приймати оптимальні управлінські рішен"
ня, підвищує їх зацікавленість у зростанні ефективності
діяльності, тому ефективне адміністрування трансферт"
ного ціноутворення набуває особливого значення на рівні
топ"менеджерів.
2. Використання трансфертного ціноутворення ство"
рює можливості оперативного контролю витрат та резуль"
татів діяльності на різних рівнях підприємства.
3. Відсутній універсальний підхід до формування про"
цесу трансфертних цін, тому в залежності від цілей підприє"
мства фінансового стану, фінансово"економічна служба має
впроваджувати відповідний цикл формування трансфертно"
го ціноутворення чи розробляти власний, що адаптований
під певні умови та враховує проведені дослідження.
4. Застосування елементів системи контролю транс"
фертного ціноутворення забезпечить вдосконалення си"
стеми внутрішнього контролю в цілому як за діяльністю
структурних підрозділів, підприємства в цілому, так і за
діяльністю групи підприємств.
5. Реформування системи контролю у сфері трансфер"
тного ціноутворення забезпечить підприємству реальні мож"
ливості для поглиблення інтеграції у глобальну економіку
та загалом сприятиме покращенню інвестиційного клімату,
що може стати передумовою економічного зростання.
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