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УДК 658. 3 
А. Л. ПАРЦИРНА, асистент, НТУ «ХПІ»12 
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТРАНСФЕРТНИХ ЦІН ЯК ОСНОВИ 
КОНТРОЛІНГА ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН 

У статті узагальнені наукові погляди на економічний зміст трансфертних цін. Наведено основні 
підходи до визначення цього терміну з урахуванням думки національних та закордонних науковців. 
Запропоновано авторське визначення поняття «трансфертна ціна». Проведений теоретичний аналіз 
дозволив виділити п’ять підходів до визначення поняття «трансфертна ціна» з акцентом наконцепцію 
обліку відповідальності, на ціноутворення в рамках об’єднань (концернів) і транснаціональних 
корпорацій, на умовність трансфертних цін, на ціноутворення в рамках однієї юридичної особи та на 
національну систему оподаткування.  

Ключові слова: внутрішньогосподарська діяльність, трансфертна ціна, центр 
відповідальності, центр прибутку, центр витрат, правило «витягнутої руки», пов’язані особи.  

Вступ. Невід’ємною частиною функціонування компаній зі складною 
організаційною структурою є наявність внутрішнього обміну. 
Внутрішньофірмові розрахунки відрізняються за своїм характером і рівнем 
складності і включають в себе не тільки передачу готових товарів і сировини, але 
й продуктів інтелектуальної власності, адміністративних і технічних послуг, 
внутрішньофірмове фінансування тощо. За оцінками зарубіжних фахівців, 
частка внутрішньофірмових угод постійно зростає і на даний час складає більше 
30 % від загального обсягу міжнародних угод [1, c. 2].  

У процесі здійснення внутрішньофірмової діяльності однією з основних 
проблем, з якою зустрічаються фірми, є вартісна оцінка внутрішніх потоків 
товарів і послуг. Досягається це за допомогою створення системи 
внутрішньофірмових цін, які в ринковій економіці отримали назву трансфертних 
цін, а в плановій економіці – внутрішньогосподарських цін.  

У сучасній теорії і практиці контролінгу відсутній єдиний підхід до 
визначення змістовного наповнення поняття «трансфертна ціна».  
                                                

12©А. Л. Парцирна, 2015 
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Метою статті є уточнення економічної сутності трансфертних цін і їх 
використання в умовах внутрішньогосподарських відносин.  

Серед вчених, присвятивших свої праці проблемам трансфертного 
ціноутворення, слід відмітити С. Ф. Голова, Р. Ентоні, Дж. Рис, С. 
Рейхельштейна, Ф. Палія, М. А. Вахрушину, Л. В. Нападовську, Т. Балденіуса, 
Н. Мелумада тощо.  

Виклад основного матеріалу. В ході теоретичного аналізу національної 
та зарубіжної наукової літератури виявлено значну розбіжність у трактуванні 
поняття «трансфертна ціна».  

Перша група авторів наполягає на умовності трансфертних цін. Так, В. Ф. 
Палій вважає, що трансферна ціна – це умовна розрахункова ціна на продукцію 
та послуги одного підрозділу (центру), що передані (продані) іншому підрозділу 
(центру) тієї ж організації [2, с. 318]. Аналогічні наукові погляди на природу 
терміна «трансфертна ціна» мають і Т. М. Мезенцева, К. С. Саєнко [3],Т. В. 
Ларікова [4], З. Є. Шершньова, атакожЕ. А. Уткін, який вважає, 
щотрансфертніціни»не перебувають під впливомринковогопопитуіпропозиції, а 
є результатомгосподарської політикив інтересахфірми вцілому»[5, с. 89].  

На відміну від цієї групи дослідників М. А. Вахрушина вважає, що 
умовність трансфертних цін залежить від наявності зовнішнього ринку на 
проміжну продукцію. На її думку, «если продукция подразделения полностью 
потребляется внутри предприятия, то трансфертная цена является лишь учетной 
категорией, необходимой для обеспечения хозяйственных связей между 
внутренними подразделениями предприятия». Якщо ж підрозділ має право 
самостійно виходити на зовнішніх покупців, то, на думку М. А. Вахрушиної, 
трансфертна ціна буде впливати на загальний фінансовий стан організації [6, c. 
92].  

Аналогічної точкизорудотримується ізарубіжнийдослідник В. М. 
Абдалах,який вважає, щоштучніціни маютьмісце у 
випадкупсевдоцентрівприбутку, якінайчастіше застосовуються 
уміжнароднихугодахтранснаціональнихкорпорацій, коли операціїбільшою 
міроюдиктуютьсястратегічнимимаркетинговимита 
економічнимицілямикорпорації [7, с. 14].  

Ще одне підтвердженнями знаходимовроботі М. Мехафди, 
якийдосліджувавполітику трансфертного ціноутворення національнихкомпаній 
Великобританіїв 1988 році[8, с. 196] івиявивдва підходи дотрансферного 
ціноутворення: 

стимулювання конкуренціїза допомогоютрансфертнихцінна ринковій 
основі та вільного доступудо зовнішнього ринку;  
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підтримкиспівпраці підрозділів за допомогоюдоговірнихцін та цін, 
заснованихнавитратах.  

Таким чином, можна зробити висновок, що критеріями умовності 
трансфертних цін виступають наявність чи відсутність ринкової ціни на 
проміжну продукцію, а також стратегія фірми, спрямована на стимулювання 
конкуренції чи посилення інтеграції. Якщо при наявності ринкових цін на 
продукцію підрозділам підприємства делегується право вибирати джерела 
закупівель і продажів, то в цьому випадку, трансфертна ціна перестає бути 
умовною категорією. Якщо ж проміжна продукція не має зовнішнього ринку або 
компанія реалізує стратегію внутрішньогосподарської інтеграції, коли продукція 
підрозділу повністю споживається всередині підприємства, навіть за наявності 
ринкових цін на неї, то в такому випадку трансфертна ціна набуває статусу 
умовності, тобто її розрахунок здійснюється за деяким внутрішнім порядком 
обліку.  

Наступна група дослідників, включаючи С. Ф. Голова, В. Ф. Палія, 
розглядають трансфертну ціну як елемент системи обліку відповідальності, 
тобто як ціну передачі продукції або послуг одного центру відповідальності 
компанії іншому центру відповідальності цієї компанії [9, с. 410]. П. Й. Атамас, 
Ентоні Р., Рис Дж., Балденіус Т., Мелумад Н., Рейхельштейн С. дають схоже 
визначення, вважаючи, що трансфертні ціни покликані забезпечувати оцінку 
проміжної продуктції / послуг для укладання угод центрів прибутків у рамках 
компанії. М. А. Вахрушина вважає, що трансфертна (внутрішня) ціна 
застосовується при комерційних операціях між підрозділами (центри прибутку і 
центри інвестицій) одного і того ж підприємства. На відміну від зазначених 
авторів В. В. Герасименко підкреслює, що трансфертні ціни можуть 
використовуватися як інструмент взаємодії центрів прибутку, так і центрів 
витрат. Така позиція В. В. Герасименко стосовно використання трансфертних цін 
у взаєминах різних центрів відповідальності цілком виправдана [10, с. 223]. Все 
ж це визначення неповною мірою характеризує сутність трансфертних цін і має 
бути уточнено і доповнено.  

Дещо інший підхід до визначення трансфертних цін пропонують німецькі 
вчені Х. Дітгер, Х. Харальд, російські дослідники Є. Л. Драчева, А. М. Лібман і 
А. А. Заікін. Вказані дослідники розглядають використання трансферних цін в 
об’єднаннях (концернах) і транснаціональних корпораціях (ТНК), вважаючи, що 
вони є результатом внутрішньофірмової оцінки вартості продукції [11, с. 381] і 
встановлюються в рамках єдиної цінової політики, що носить, як правило, 
глобальний характер. Слід погодитися з думкою цих дослідників про те, що в 
концернах провідну роль відіграють корпоративні інтереси, яким 
підпорядковуються інтереси відділень. Це пояснюється, насамперед, тим, що 
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концерни, як і ТНК, на відміну від холдингів, – це високоінтегровані об’єднання, 
де переважають міжнародні маркетингові та стратегічні цілі. До цього ж кола 
зарубіжних дослідників слід віднести українського вченого П. В. Дзюбу, який 
вважає, що трансферна ціна – це ціна, яка встановлюється на будь-який об’єкт 
торгівлі між пов’язаними компаніями або структурними підрозділами однієї 
компанії, якщо об’єкт торгівлі перетинає митний кордон [12, с. 5]. Дослідник 
висвітлює внутрішньофірмові операції в транснаціональних компаніях, 
залишаючи за полем зору пов’язані компанії та структурні підрозділі, що 
працюють на території держави. Також необхідно відзначити, що підхід з точки 
зору управлінського контролю не зовсім підходить до ТНК. Т. Балденіус, Н. 
Мелумад, С. Рейхельштейн. відзначають, що ТНК у своїй діяльності іноді 
вдаються до використання подвійних трансфертних цін і цін «витягнутої руки» 
(arm’s length prices), які встановлюються відповідно до принципу, який 
«предполагает такую цену, которая была бы установлена независимыми 
контррагентами, действующими исходя из собственных коммерческих 
интересов при нормальных экономических обстоятельствах». Загальноприйняте 
визначення принципу «витягнутої руки» сформульоване в п. 1 ст. 9 Модельної 
податкової конвенції Організації з економічного співробітництва та розвитку 
[13, с. 12]. Як відзначають Т. Балденіус, Н. Мелумад, С. Рейхельштейн. багато 
транснаціональних корпорацій наполягають на застосуванні єдиної системи 
трансфертного ціноутворення – для управлінських і податкових цілей [14].  

Слід зазначити, що в національномузаконодавстві України також 
присутніположення, що регулюютьвнутрішньофірмовеціноутворення дляцілей 
оподаткування. Згідно з Законом України від 04. 07. 2013 №408-VII «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного 
ціноутворення»трансфертніціни не повиннібутинижче звичайних цін [15, ст. 14. 
1. 251].  

 Досить неординарне визначення трансфертних цін дають Ю. Г. Тормоса, 
В. В. Герасименко і І. К. Салімжанов, вважаючи, що трансфертна ціна є 
різновидом оптової ціни, яка застосовується всередині підприємства при 
здійсненні операцій між його підрозділами [16, с. 21].  

Окремо слід виділити групу дослідників, включаючи В. Ю. Пашкуса, Л. В. 
Нападовську, Л. П. Петрашко, які розуміють під трансфертною ціною ціну 
передачі / продажу товарів чи послуг одним структурним підрозділом іншому 
[17, с. 489]. У цьому випадку автори дають загальне визначення, що характеризує 
взаємини в рамках однієї юридичної особи. Визначення носить загальний 
характер і не розкриває повною мірою сутність трансфертних цін.  
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Нарешті, І. Г. Васильова під трансфертними цінами розуміє ціну надання 
ресурсів окремим центрам відповідальності або взаємозалежним особам, що 
включає в собі компонент прибутку і впливає на рентабельність кожного 
підрозділу холдингу і загальну величину прибутку компанії (холдингу) в цілому 
[18, c. 4]. Слід зауважити, що трансфертна ціна може включати компонент 
прибутку, однак вона не є обов’язковим елементом трансфертної ціни. Як 
свідчить аналіз літературних джерел, методи трансфертного ціноутворення, що 
засновані на повних витратах і змінних витратах, не не передбачають включення 
частини прибутку в трансфертну ціну [19, с. 500]. І. Г. Васильова робить акцент 
на трансфертному ціноутворенні холдингових структур, де дійсно трансфертна 
ціна буде мати частку прибутку, що обумовлено законодавчою специфікою 
функціонування підрозділів цих утворень.  

На підставі аналізуможна виділити п’ять основних підходів щодо 
розуміння сутності поняття «трансфертна ціна», які узагальнено в табл. 1. 
Коженз авторіврозглядаєпевний аспектвикористаннятрансфертнихцін, по суті 
справи,не вступаючив суперечністьз іншимиавторами. Така 
неоднозначністьдумокпояснюється, насамперед, різноманіттям 
суб’єктівтрансфертногоціноутворення, які 
здійснюютьвнутрішньофірмовудіяльність, а також повноважень, що їм 
делеговано.  

Таблиця 1 – Класифікація наукових підходів до змістовного наповнення поняття 
«трансфертна ціна» 

Підхід з акцентом Визначення терміну «трансфертна ціна» в рамках підходу 
На концепцію обліку 
відповідальності  

 ціна передачі продукції або послуг одного центру 
відповідальності компанії іншому центру відповідальності цієї ж 
компанії 

На умовність трансфертних 
цін 

 умовна, розрахункова ціна на продукцію та послуги одного 
підрозділу (центру), що передаються («продаються») іншому 
підрозділу (центру) тієї ж організації 

На ціноутворення в рамках 
об’єднань (концернів) і 
транснаціональних 
корпорацій 

 результат внутрішньофірмової оцінки вартості продукції, що 
встановлюються в рамках єдиної цінової політики 
 ціна, яка встановлюється на будь-який об’єкт торгівлі між 
пов’язаними компаніями або структурними підрозділами однієї 
компанії, якщо об’єкт торгівлі перетинає митний кордон 

На ціноутворення в рамках 
однієї юридичної особи 

 ціна передачі/продажу товарів або послуг одним структурним 
підрозділом іншому  
 різновид оптової ціни, яка застосовується всередині 
підприємства при здійсненні операцій між його підрозділами  

На національну систему 
оподаткування  

 ціни, які не повиннібутинижче звичайних цін 

Проведене дослідження дозволяє сформулювати власне універсальне 
визначення трансфертної ціни. Пропонується під трансфертною розуміти ціну 
передачі матеріальних благ, послуг і факторів виробництва між центрами 
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відповідальності юридичної особи або пов’язаними компаніями, що входять до 
складу групи, яка працює на території держави чи за її межами.  

 Висновки.  Як можна бачити, трансфертні ціни використовуються в різних 
умовах для досягнення різноманітних цілей. Саме тому в національній та 
зарубіжній науковій літературі пропонуються різні підходи до їх визначення, а 
також різні методи та системи їх формування. Проведений теоретичний аналіз 
дозволив виділити п’ять підходів до визначення поняття «трансфертна ціна» з 
акцентом наконцепцію обліку відповідальності, на ціноутворення в рамках 
об’єднань (концернів) і транснаціональних корпорацій, на умовність 
трансфертних цін, на ціноутворення в рамках однієї юридичної особи та на 
національну систему оподаткування.  

 Слід зауважити, що значний практичний і теоретичний інтерес 
представляє не тільки розуміння економічної сутності трансфертних цін, але й 
аналіз і систематизація підходів у сфері трансфертного ціноутворення, що і 
передбачається здійсніти у майбутньому.  
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О. В. ПРОХОРЕНКО, ст. викл., НТУ «ХПІ»13 
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ АУТСОРСИНГУ  
НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ 

В статті наведено результати практичного застосування на машинобудівному підприємстві 
комплексного організаційно-економічного механізму управління аутсорсингом. Процес охоплює всі 
стадії, починаючи з виникнення проблеми, визначення бізнес-процесів в системі, матричної оцінки 
кожного з процесів і обрання типової стратегії бізнес-процесу; проектування відносин з контрагентом, 
оцінку і вибір потенційного контрагента, прогнозування ефективності і контроль результатів.  

Ключові слова: машинобудування, аутсорсінг, механізм управління аутсорсінгом, бізнес-
процеси, матричні оцінки, прогнозування, контроль результатів, ефективність.  

Вступ. Аутсорсинг, тобто відмова від власного провадження певного 
процесу на користь здобуття його результатів ззовні, є одним із засобів 
управління бізнес-системою підприємства. Дослідженням аутсорсингу відомі 
автори Дж. Хейвуд, Б. Анікін, Д. Хлєбніков, саме механізму аутсорсингу 
присвячено роботи А. Курбанова, К. Спірідонової, але зазвичай автори 
обмежують увагу або прийняттям рішення про запровадження аутсорсингу, або 
організуванню реалізації. Окрім того, дослідники віддають перевагу аутсорсингу 
допоміжних процесів, залишаючи поза увагою основні.  

Мета. Метою роботи наочна реалізація організаційно-економічного 
механізму управління аутсорсингом на підприємстві машинобудування, що 
представляє п’ять блоків прийняття рішень: встановлення місця проблеми; вибір 
типової стратегії бізнес-процесу на основі матричної оцінки; оцінювання і вибір 
контрагента та прогнозування ефективності майбутніх відносин; реалізація 
процесу аутсорсингу; контроль результатів [2].  
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