
Анотація 

Немировська О.В. ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОМПАНІЇ ТА 

РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСФЕРНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ 

Мета статті полягає у дослідженні та обґрунтуванні пропозицій щодо 

регулювання нормативно-правової бази, яка регламентує встановлення 

внутрішньофірмових цін в транснаціональних корпораціях. 

Методика дослідження. В процесі дослідження застосовано методи: 

монографічний і теоретичного узагальнення – при опрацюванні літературних 

джерел щодо вивчення світового досвіду з регулювання трансфертного 

ціноутворення; метод порівняльного аналізу при опрацюванні результатів 

світового досвіду та вітчизняної практики з встановлення внутрішньофірмових 

цін в транснаціональних корпораціях. 

Результати. Обґрунтовано об’єктивну необхідність розробки комплексної 

організаційно-інформаційної моделі здійснення перевірок трансфертного 

ціноутворення в Україні та механізму її функціонування з метою забезпечення 

результативності та ефективності таких перевірок. Запропоновано до 

впровадження систему податкового контролю за трансфертним 

ціноутворенням, яка відповідає пріоритетам та завданням Державної фіскальної 

служби України та є одним з основних механізмів підвищення ефективності 

протидії мінімізації сплати податків. 

Наукова новизна результатів дослідження. Розроблено пропозиції щодо 

інформаційно-методичного забезпечення регулювання трансфертного 

ціноутворення в Україні. 

Практична значущість результатів дослідження. Розроблено низку 

практичних рекомендацій щодо регулювання трансфертного ціноутворення  у 

вітчизняній економіці. 

Ключові слова: транснаціональні корпорації, трансфертне ціноутворення, 

контрольовані операції,  оподаткування, прибуток. 

 

 



Аннотация 

Немировская О.В. ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ И 

РЕГУЛИРОВАНИЕ  ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ 

Цель статьи заключается в исследовании и обосновании предложений по 

регулированию нормативно-правовой базы, регламентирующей установление 

внутрифирменных цен в транснациональных корпорациях. 

Методика исследования. В процессе исследования применены методы: 

монографический и теоретического обобщения - при обработке литературных 

источников по изучению мирового опыта регулирования трансфертного 

ценообразования; метод сравнительного анализа при обработке результатов 

мирового опыта и отечественной практики по установке внутрифирменных цен 

в транснациональных корпорациях.  

Результаты. Обоснованно объективную необходимость разработки 

комплексной организационно-информационной модели осуществления 

проверок трансфертного ценообразования в Украине и механизма ее 

функционирования с целью обеспечения результативности и эффективности 

таких проверок. Предложено к внедрению систему налогового контроля за 

трансфертным ценообразованием, которая соответствует приоритетам и 

задачам Государственной фискальной службы Украины и является одним из 

основных механизмов повышения эффективности противодействия 

минимизации уплаты налогов. 

Научная новизна результатов исследования. Разработаны предложения по 

информационно-методическому обеспечению регулирования трансфертного 

ценообразования в Украине.  

Практическая значимость результатов исследования. Разработан ряд 

практических рекомендаций по регулированию трансфертного 

ценообразования в отечественной экономике. 

Ключевые слова: транснациональные корпорации, трансфертное 

ценообразование, контролируемые операции, налогообложение, прибыль. 

 



Annotation 

O. Nemyrovska MULTINATIONAL COMPANIES AND REGULATION THE 

TRANSFER PRICING IN UKRAINE 

Purpose. Aim of this paper is to study and substantiate proposals of regulatory 

framework which are regulated establishment of prices in transnational corporations. 

Methodology of research. In research author used methods monographic and 

theoretical generalization - while processing the literature on the global experience of 

transfer pricing regulation; method of comparative analysis in the processing of the 

results of international experience and domestic practice to install of intra prices in 

transnational corporations 

Findings. Substantiates objective need of developing a comprehensive organizational 

and information model of implementation audits of transfer pricing in Ukraine and its 

operation mechanism to provide the effectiveness and efficiency of such checks. 

The implementation of a system of tax control over transfer pricing is proposed. 

This system is the priorities and objectives of the State Fiscal Service of Ukraine and 

one of the main mechanisms to improve the efficiency to counteract minimize taxes.  

Originality. The research provided an opportunity to develop proposals of 

information and methodological support of the transfer pricing regulation in Ukraine. 

Practical value. Number of practical recommendations of regulation transfer pricing 

in the domestic economy are elaborated. 

Keywords: multinational corporations, transfer pricing, controlled operations, 

taxation, profit. 

 


