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PROBLEMS OF INFORMATION SUPPORT OF TRANSFER PRICING  IN THE 
SYSTEM OF BUSINESS PARTNERSHIP OF ENTERPRISES 

 
На підставі проведеного огляду проблемних аспектів інформаційного забезпечення 
системи трансфертного ціноутворення доведено, що оптимальним підходом до його 
поліпшення є налагодження постійно діючого документообігу накопичення, використання 
і архівування даних задля обґрунтування рівня трансфертних цін, які застосовуються для 
контролю по контрольованих операціях і подальшого складання управлінської, фінансової 
і податкової звітності. 
Запропонована послідовність дій для формування єдиної системи документообігу 
управлінського і фінансового обліку, яка б в забезпечила менеджмент інформацією 
стосовно всіх операцій з афілійованими особами, що підпадають під контроль. 
Створення такої системи та її робота в постійному режимі може суттєво знизити 
ризики для компаній з урахуванням постійного розширення ділового партнерства 
підприємств. 
 
On the basis of the review of the problem aspects of the information provision of the transfer 
pricing system, it is proved that the optimal approach to its improvement is to establish a 
permanent working document for the accumulation, use and archiving of data in order to justify 
the level of transfer prices that are used to control the controlled operations and the subsequent 
drawing up of managerial, financial and tax reporting. 
The proposed sequence of actions for the formation of a single system of document management 
of management and financial accounting, which would provide management information on all 
operations with affiliated persons subject to control. Creating such a system and its continuous 
operation can significantly reduce the risks for companies, taking into account the constant 
expansion of business partnerships of enterprises. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими та 

практичними завданнями. Одним із цікавих теоретичних і практичних питань, яке стосується різних сфер 
господарської діяльності, і пов’язано як з системою фінансового, так і управлінського обліку компаній зі 
складною структурою, є питання трансфертного ціноутворення.  

Актуальність проблеми в умовах сьогодення пояснюється тим, що саме інструмент трансфертного 
ціноутворення дозволяє цілеспрямовано перерозподіляти прибуток між окремими пов’язаними діловими 
суб’єктами, чи підрозділами компаній зі складною структурою.  

Питання трансфертного ціноутворення, що спочатку виникло як форма ціноутворення для 
оптимізації взаємовідносин підрозділів компаній, зараз є актуальним з різних точок зору – і для управління 
підприємствами зі складною структурою, і для оптимізації оподаткування, і для інших цілей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання проблеми. 
Питання трансфертного ціноутворення розглядаються в роботах різних дослідників з 

управлінського обліку, оподаткування, менеджменту тощо.  
Одним із найбільш глибоко досліджуючих проблеми інформаційного забезпечення в частині 

трансфертного ціноутворення є К.Друрі. 
Основними цілями трансфертного ціноутворення з позицій управління на підставі підходу К.Друрі 

[1, с. 779] є: 
1. Надання інформації, яка стимулює управлінський персонал приймати обґрунтовані 

управлінські рішення. А це відбувається в тому випадку, коли дії, які менеджери приймають, щоб 
поліпшити показники прибутку у звіті про діяльність своїх підрозділів, збільшують і прибуток компанії в 
цілому. 

2. Надавати інформацію, що корисна для оцінювання управлінських і економічних показників 
діяльності підрозділів. 

3. Цілеспрямовано перерозподіляти частину прибутку між підрозділами або місцями їх 
розміщення. 

4. Гарантувати, що автономність діяльності підрозділів не порушується [1, с. 779]. 
Поряд з науковими розробками, важливе місце серед джерел, в яких глибоко освітлені питання 

інформаційного забезпечення трансфертного ціноутворення є Рекомендації Організації економічного 
співробітництва та розвитку з цього питання [2]. 

Відповідно до цих Рекомендацій у самому загальному вигляді трансфертні ціни – це ціни на 
внутрішньокорпоративні поставки, тобто ціни, які один з господарських центрів, підрозділів встановлює для 
іншого центру, підрозділу тієї ж компанії або корпорації. У більш широкому розумінні трансфертні ціни – 
це ціни на поставки товарів між афілійованими особами чи суб’єктами ринку [2].  

Відповідно до підходу ОЕСР компанія визнається афілійованою, якщо вона прямо чи непрямо бере 
участь в управлінні, контролі чи майні компанії одної держави або компанії іншої держави [2]. 

Не зважаючи на те, що питання трансфертного ціноутворення розглянуті у відповідному 
нормативному документі досить глибоко, а також є об’єктом дослідження в низці наукових робіт [3, с. 91-
96], цілий ряд аспектів інформаційного забезпечення трансфертного ціноутворення є дискусійним і таким, 
що потребує додаткового опрацювання, зокрема це стосується організації документообігу для забезпечення 
інформацією системи управління про трансфертне ціноутворення. 

Формулювання цілей статті. Мета статті полягає в тім, щоб проаналізувати проблеми, які існують 
в системі інформаційного забезпечення  управління в частині трансфертного ціноутворення в системі 
ділового партнерства підприємств, і запропонувати рекомендації щодо їх можливого подолання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аналіз практики застосування системи трансфертного ціноутворення дозволяє окреслити такі 

основні її особливості: 
1) Принципи застосування трансфертних цін в різних компаніях різні – і вони можуть базуватися 

як на ринкових засадах, так і перевищувати або бути меншими за ринковим рівнем для різних сторін, по 
різних угодах. Отже, не йде мова про однозначне завищення чи заниження ринкових цін – а скоріше про 
пристосування цін до конкретної господарської угоди для вирішення конкретно поставлених управлінських 
завдань. 

2) Сфера діяльності трансфертного ціноутворення розповсюджується на компанії всіх галузей і 
напрямів діяльності – як виробничого, торговельно-посередницького сектору, фінансово-кредитного, 
страхового бізнесу та інших галузей. 

3) Використання трансфертного ціноутворення є ефективним інструментом досягнення ключових 
стратегічних цілей організацій і груп компаній. 

4) Трансфертні ціни можуть застосовуватися відносно тих видів товарів, готової продукції, робіт, 
послуг, які є фактично проміжним продуктом, або постають як складова частина в процесі виробництва 
кінцевого продукту (товару, роботи, послуги) тощо. 

Система регулювання трансфертного ціноутворення на міждержавному рівні відбувається 
відповідно до міжнародних вимог, що закладені Рекомендаціями ОЕСР з трансфертного ціноутворення [2]. 
Незважаючи на існування деяких відмінностей у різних країнах від запропонованих керівних принципів, в 



цілому, можна відзначити, що саме Рекомендації ОЕСР стали основою для побудови національної політики 
регулювання трансфертних цін в Україні, Білорусі, Росії, Казахстані та інших країнах.  

Слід зазначити, що застосування Рекомендацій ОЕСР з трансфертного ціноутворення є вигідним не 
лише для податкових органів, які зараз вважають операції з трансфертного ціноутворення перспективним 
об’єктом податкового контролю, а й для компаній – оскільки їх коректне застосування дозволяє уникнути 
штрафів з боку податкових органів, зменшити ризики подвійного оподаткування та укріпити позиції під час 
перевірок. 

Практика застосування трансфертного ціноутворення у вітчизняних компаніях доводить, що, з 
одного боку, трансфертні ціни розглядаються як ефективний механізм внутрішньофірмового управління, з 
іншого боку, часто вони розглядаються з позицій лише мінімізації оподаткування, що не в повній мірі вірно. 
На наш погляд, в даному випадку необхідним є пошук балансу – не про мінімізацію податків має йти мова, а 
про оптимізацію у досягненні як податкових, так і управлінських цілей. 

Між тим, практично всі суб’єкти господарювання, що застосовують системи трансфертного 
ціноутворення стикаються з численними інформаційними проблемами.  

А, отже, головним для таких суб’єктів є побудова добре налагодженої системи даних для прийняття 
рішень і контролю за трансфертним ціноутворенням і контрольованими операціями. 

У даному випадку мається на увазі, що для того, щоб система трансфертного ціноутворення 
функціонувала ефективно і не несла постійних ризиків для підприємства в частині можливості потрапити 
під вельми значні штрафні санкції в межах жорсткого податкового контролю, необхідна добре налагоджена 
система управлінського і фінансового обліку, для того, щоб забезпечити доступ до якісної інформації всім 
підрозділам, які мають безпосереднє відношення до укладання та виконання договорів з контрагентами в 
межах афілійованих суб’єктів.  

Суб’єктам господарювання краще функціонувати в умовах попереднього, а не послідуючого 
контролю таких операцій. 

Одним із найбільш важливих і водночас складних етапів у даному випадку є організація 
повноцінного документообігу для цілей трансфертного ціноутворення і наступний аналіз зібраної і 
задокументованої інформації.  

В системі фінансового і управлінського обліку має бути створена оптимальна система 
документообігу, метою якої є забезпечення на постійній основі якісних результатів аналізу трансфертного 
ціноутворення для запобігання потейнційних збитків від некоректного використання (чи взагалі 
недотримання) підприємством правил трансфертного ціноутворення. 

В якості пропозицій для створення оптимальної системи документообігу доцільним є застосування 
такого переліку основних масивів інформації, який би щонайменше включав: 

- масиви даних про контрольовані операції, а також операції, що можуть стати потенційно 
контрольованими; 

- перелік пов’язаних осіб; 
- перелік джерел інформації для проведення маркетингового аналізу для цілей трансфертного 

ціноутворення,  
- цінову інформацію про товари (роботи, послуги), які є предметами операцій, що контролюються;  
- параметри (показники/умови) операцій, які необхідно відстежувати, крім власне цін та таке інше. 
Доцільним є створення певною мірою уніфікованих форм (шаблонів) внутрішніх документів, які 

передбачали б трьохрівневий підхід відносно формування даних: 1 рівень – це рівень групи компаній, 2 
рівень – власне підприємство, 3 рівень – контрольована операція. Аналізу мають піддаватися різні аспекти, 
що стосуються трансфертного ціноутворення, а, отже, доцільним є розробка шаблонів для аналізу відносно: 

- пакету договорів (контрактів), у тому числі зовнішньоекономічних, в яких виникають 
контрольовані і потенційно контрольовані операції; 

- схем (регламентів) стандартних процесів і використання документів, для проведення 
порівняльного аналізу; функціонального аналізу; аналізу ризиків трансфертного ціноутворення; 
економічного аналізу контрольованих операцій і обігу документації з трансфертного ціноутворення; 

- процесів обміну інформацією з питань трансфертного ціноутворення між структурними 
підрозділами компанії, а також в межах групи компаній. 

Окреме місце в системі внутрішньої документації займають документи, що регламентують 
функціонування системи документообігу трансфертного ціноутворення на підприємстві. 

До їх числа мають входити: 
1) положення (наказ) з регламентом (описом) політики здійснення і внутрішнього контролю 

трансфертного ціноутворення компанії (або групи компаній) з вимогами і правилами підготовки, 
санкціонування, контролю і архівування документів та іншої інформації, які використовуються для 
подальшого складання звітів за контрольованими операціями і документації з трансфертного ціноутворення; 

2)  пакет посадових інструкцій із зазначенням посадових обов’язків, завдань і функцій окремих 
посадових осіб, що мають брати участь в оформленні, перевірці, коригуванню, супроводі, зберіганню 
документації з трансфертного ціноутворення, підготовці Звіту по контрольованих операціях;   

3) форми управлінської звітності з упорядкування інформації про контрольовані операції; 



4) графік підготовки Звітів по контрольованих операціях і трансфертному ціноутворенню та таке 
інше. 

Велике практичне значення має розробка і постійне застосування для цілей внутрішнього контролю 
тестування і оцінка наслідків контрольованих операцій в системі трансфертного ціноутворення. 

У цілому висновок відносно оцінки таких операцій має базуватися на наступному: 
1) оцінці операцій на предмет відповідності визначенню терміну «контрольованих» відповідно до 

вимог ст. 39 Податкового кодексу України; 
2) проведення функціонального аналізу і економічного аналізу показників; 
3) обґрунтування доцільності застосування певного методу визначення трансфертної ціни; 
4) підготовка аргументованого відбору складових для побудови діапазону цін (пошук зіставних 

операцій і осіб, проведення порівняльного аналізу), оцінка рентабельності тощо. 
Ці етапи дозволять обґрунтувати висновок про відповідність умов проведеної контрольованої 

операцій принципу «витягнутої руки». 
В економічній літературі в останні роки з’являються спроби розробити методичні рекомендації 

стосовно побудови системи документального оформлення трансфертного ціноутворення та обґрунтування 
проведених контрольованих операцій.  

На нашу думку, можна виділити ряд основних кроків підготовки документації з трансфертного 
ціноутворення.  

Першим кроком здійснюється дослідження інформацї про пов’язані особи компанії і місце 
підприємства в групі таких пов’язаних осіб. У даному випадку дослідженню підлягають договори з 
контрагентами для визначення пов’язаності осіб з розробкою обґрунтованого висновку. 

На цьому етапі бажано дослідити структуру компанії, підготувати повний перелік пов’язаних осіб, 
здійснити опис діяльності фірми, провести конкурентний аналіз, опис ринку товарів, робіт, послуг з 
окремим оглядом операцій, що є контрольованими, опис підходів до формування цін з розкриттям того, як 
формується ціна, які витрати включаються в ціну тощо). 

На другому етапі здійснюється функціональний аналіз, на підставі якого в подальшому можуть бути 
обґрунтовано обрані методи визначення трансфертних цін. 

У даному випадку проводиться аналіз функцій, які виконуються особами-сторонами, що беруть 
участь в контрольованій операції. Для цілей такого аналізу використовують технологічні карти, а також інші 
інформаційні джерела. 

Наступним етапом постає тестування цін. При тому має бути зроблено щонайменше таке: 
- Аналіз цін відповідно до внутрішніх операцій; 
- Надання запитів в організації, які здійснюють контроль за цінами і підбір доцільної інформації; 
- Дослідження цін за міжнародними базами даних; 
- Тестування за п’ятьма методами трансфертного ціноутворення. 
Мають бути досліджені можливості застосування всіх п’яти методів розрахунку трансфертних цін, а 

також проведено опис і обґрунтування доцільності використання кожного з методів до відповідної 
контрольованої операції, причини і умови вибору певного методу чи відмови від нього.  

У свою чергу вибір методу трансфертного ціноутворення виконується з урахуванням аналізу 
обставин конкретної ситуації. Вибір передбачає огляд можливостей застосування відомих методів 
трансфертного ціноутворення серед таких їх видів: 

1. Традиційні операційні методи: 
Метод порівняльної неконтрольованої ціни; 
Метод ціни перепродажу; 
Метод «затрати плюс». 
2. Методи прибутку від операцій (чистої маржи, рентабельності) – у даному випадку враховують: 
- Стандарти порівняння, які необхідно застосовувати до методу чистого прибутку від операцій; 
- Вибір індикатору чистого прибутку;  
- Визначення чистого прибутку і його зважування. Враховується, що чистий прибуток може 

співвідноситися з продажами, з витратами, з активами та з іншими базами. 
-  Визначення рентабельності. 
3. Методи розподілу прибутку від операцій – при застосуванні яких необхідно провести вибір 

різних підходів до розподілу прибутку (аналіз внесків, остаточний аналіз) і визначити суму загального 
прибутку, який підлягає розподілу – фактично чи розрахунково [2].  

В остаточному підсумку необхідно зробити обґрунтований висновок про методи, що мають бути 
фактично застосовані в конкретному випадку. 

Крім визначення методу трансфертного ціноутворення, важливим кроком постає економічний і 
порівняльний аналіз.  

Завдання полягає в тому, щоб знайти потенційно порівняні компанії. І компанія повинна мати 
можливість докладно описати, які дії вона здійснила задля вибору таких компаній, з яких джерел брала дані, 
за якими критеріями відбувався відбір. 



Зазначимо, що цей етап є вельми складним, оскільки отримати обґрунтовані дані для порівняльного 
аналізу зазвичай буває нелегко. До того ж, необхідно описати критерії, за якими була визначена зіставність 
операцій. 

Порівняльний аналіз зіставних компаній доцільно проводити за певним шаблоном з розкриттям 
найменування компанії, її статусу, дати створення, стислого опису діяльності, функціонального профіля, 
аналізу виручки від реалізації тощо. 

У межах фінансового аналізу здійснюється оцінка показників рентабельності з розрахунком 
середньозваженого показника рентабельності по кожній компанії за період 3 роки.   

На завершення проводиться порівняння цін по контрольованій операції з цінами ринкового 
діапазону за правилами «витягнутої руки». На підставі такого порівняння може бути зроблено висновок про 
необхідність внесення коригувань в податок на прибуток. 

Для якісної підготовки документації за трансфертним ціноутворенням вельми важливим є наявність 
певних передумов, серед яких, на наш погляд, можна виділити такі: 

1) Необхідним є глибоке знання технологічних процесів підприємства та документування їх у 
вигляді технологічних карт. 

2) Раціональна організація управлінського обліку в цілому і обліку витрат та калькулювання 
собівартості зокрема, з обов’язковим затвердженням докладного переліку статей витрат в додатку до Наказу 
про облікову політику підприємства. 

3) Чіткий контроль за формуванням договірної бази підприємства з його діловими партнерами та 
виконанням договорів. 

4) Постійний моніторинг всіх контрольованих операцій і оперативне накопичення інформації, яка 
буде потрібна для їх аналізу для цілей трансфертного ціноутворення. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. 
На підставі проведеного огляду проблемних аспектів інформаційного забезпечення трансфертного 

ціноутворення було з’ясовано, що оптимальним підходом до його поліпшення є формування системи 
постійно діючого документообігу накопичення, використання і архівування даних задля обґрунтування 
рівня трансфертних цін, які застосовуються для контролю по контрольованих операціях і подальшого 
складання звітності. 

У межах компанії має бути налагоджена єдина система документообігу, управлінського і 
фінансового обліку, яка б в забезпечила менеджмент інформацією стосовно всіх операцій з афілійованими 
особами, що підпадають під контроль. Створення такої системи і її робота в постійному режимі може 
суттєво знизити ризики для компаній з урахуванням постійного розширення ділового партнерства 
підприємств. 
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