
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всеукраїнська громадська організація 
«Асоціація Фахівців Оцінки» 

Всеукраїнська громадська організація, 
яка на добровільних засадах об’єднує 
оцінювачів та спеціалістів – суб’єктів 
правовідносин у питаннях оцінки майна, 
майнових прав та використання її 
результатів, зацікавлених у розвитку та 
підвищенні професійного рівня оцінювачів 
і оціночної діяльності в Україні. 

 

Контакти 

:: Телефони для довідок: 

(067)232-03-45, (097)334-11-69 

:: Адреса сторінки в Інтернеті: 

http://www.afo.com.ua 

:: Електронна пошта: 

office@afo.com.ua 

 

Концепція Вісника 

У «Віснику Асоціації» наводиться 
загальнодоступна інформація. 
Розповсюдження цієї інформації не 
передбачає на меті отримання будь-якої 
винагороди, є вільним і не порушує нічиїх 
інтересів. 

Редакція при можливості посилається на 
першоджерела інформації, якими 
здебільшого виступають офіційні джерела 
органів державної влади, а тому не 
перевіряє її достовірність і не несе 
відповідальності у разі її спростування. 

 

Київ – 2014 
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Явище трансфертного ціноутворення виникло в зв’язку з появою великих транснаціональних корпорацій та 

активізацією міжнародної торгівлі у другій половині ХX століття. Саме в цей період гостро постала проблема 

викривлення цін угод або розподілу прибутків чи витрат задля мінімізації податкового навантаження. 

Самовільний перерозподіл оподаткованого прибутку корпораціями спровокував активний пошук окремими 

державами шляхів урегулювання цього питання всередині національних юрисдикцій (піонером у такому 

регулюванні стали США). 

Правила трансфертного ціноутворення у більшості країн світу були розроблені та затверджені на 

законодавчому рівні з метою уникнення спекуляції із цінами між пов’язаними особами та запобігання 

ухилення бізнесу від сплати податків. 

Зазвичай окремі компанії (підрозділи) усередині одного холдингу (компанії) надають одна одній послуги, 

передають продукцію, товари не за собівартістю, а за якимись передавальними (трансфертними) цінами. 

Механізми регулювання трансфертного ціноутворення спрямовані саме на те, щоб передавальна 

(трансфертна) ціна відповідала ринковій ціні, яка склалася на відкритому ринку між незалежними особами. За 

таких обставин платники податків мають сплатити податки там, де дохід є економічно обґрунтованим, але при 

цьому не мусять змінювати ціни або умови ведення свого бізнесу. 

Таким чином, за правилами трансфертного ціноутворення держава має можливість захищати свої економічні 

інтереси та змушувати бізнес сплачувати податок на прибуток там, де прибуток економічно виникає. 
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Головним рекомендаційно-методичним міжнародним документом в галузі податкового регулювання 

трансфертного ціноутворення є Настанови Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР) 

щодо трансфертного ціноутворення для транснаціональних компаній та податкових служб. Основні 

положення Настанов ОЕСР поширюються на міжнародні (зовнішньоекономічні) угоди, тобто регламентують 

податкові аспекти трансфертного ціноутворення в контексті міжнародного податкового права. Національне 

законодавство багатьох країн так чи інакше дотримується положень цього документа. Окрім правових актів 

ОЕСР, питання трансфертного ціноутворення регулюється документами інших міжнародних організацій, 

зокрема, ООН і Комісією ЄС. 

Податковий контроль за трансфертним ціноутворенням ґрунтується на принципі «витягнутої руки» – 

міжнародному стандарті, погодженому державами-членами ОЕСР та країнами, які не є членами цієї 

організації (понад 70 країн світу), у якості рекомендованого до використання щодо встановлення 

трансфертних цін для податкових потреб та який передбачає збільшення податкових зобов’язань пов’язаних 

осіб до рівня податкових зобов’язань непов’язаних осіб за умови відповідності комерційних та/або фінансових 

умов здійснених ними операцій. 

Правило «витягнутої руки» (arm’s length principle) сформульоване в Настановах ОЕСР – це принцип 

оподаткування взаємозалежних компаній. Відповідно до правила витягнутої руки, розрахунок податкових 

зобов’язань робиться виходячи з ринкових цін по угодах, між взаємозалежними платниками податків, начебто 

компанії були незалежні (знаходилися «на відстані витягнутої руки»). Цей принцип прийнятий як спосіб 

захисту держави в отриманні податків. 

У 2012 році правила регулювання трансфертного ціноутворення запроваджено в Російській Федерації. 

До країн з найжорсткішими правилами трансфертного ціноутворення належать Індія та Китай, 

які демонструють стійкі тенденції економічного зростання та збільшення обсягів зовнішньої торгівлі. 
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Перші кроки у напрямку запровадження системи державного регулювання трансфертного ціноутворення 

в Україні вже зроблено. 

З 01 вересня 2013 року набув чинності Закон України від 04.07.2013 року №408-VII «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення». Прийнятий Закон вводить поняття 

«трансфертного ціноутворення» та «контрольованих операцій» до Податкового кодексу України. 

Найважливішими категоріями Закону є «трансфертне ціноутворення», «контрольовані операції», «пов’язані 

особи», а також «зіставні операції». 

Введенням у дію змін до Податкового кодексу України урядовці намагаються запровадити в Україні механізм 

трансфертного ціноутворення в операціях між пов’язаними особами, зокрема операціями з контрагентами, 

зареєстрованими в офшорних зонах, що, у свою чергу, має сприяти реалізації основних принципів 

податкового законодавства України та недопущенню втрат доходів державного бюджету України. 

За словами авторів даного Закону, головною метою Закону №408 є побудова дієвої системи державного 

регулювання трансфертного ціноутворення в Україні, що надасть змогу захистити податкову базу, запобігти 

виведенню точки прибутку з України та уникнути при цьому підстав для подвійного оподаткування та 

невизначеностей, які можуть перешкоджати прямим іноземним інвестиціям та розвитку зовнішньої торгівлі. 

Оскільки головним рекомендаційно-методичним міжнародним документом в галузі податкового 

регулювання трансфертного ціноутворення є Настанови ОЕСР щодо трансфертного ціноутворення для 

транснаціональних компаній та податкових служб, саме основні норми даного документу імплементовано 

в статтю 39 Податкового кодексу України. 

Необхідність запровадження таких правил та контролю їх дотримання пояснюється поширенням практики 

штучного створення фінансових потоків між підприємствами, які входять до складу однієї транснаціональної 

корпорації або промислово-фінансової групи та розміщені у різних країнах. Існуючі до цього часу інструменти 

трансфертного ціноутворення дозволяли транснаціональним корпораціям та промислово-фінансовим групам 

виводити фінансові ресурси за межі вітчизняної економіки та нагромаджувати їх у економіках інших країн 

відповідно до стратегій цих корпорацій і бізнес-груп та оптимізувати їх податкові зобов’язання. Як наслідок це 

звужувало фінансовий потенціал національної економіки та негативно впливало на обсяги надходжень до 

бюджету України. 

Повернення цих капіталів в Україну у вигляді кредитів, прямих або портфельних інвестицій не відновлює 

фінансовий потенціал країни повною мірою, оскільки такі процеси часто супроводжуються втратами бюджету 

через використання схем оптимізації оподаткування та пов’язані з формуванням додаткових зовнішніх 

зобов’язань у вигляді витрат на обслуговування боргу та дивідендів. 

Відповідно до нововведень під трансфертним ціноутворенням розуміється система визначення «звичайної 

ціни» товарів та/або результатів робіт (послуг) в операціях, визнаних відповідно до статті 39 Податкового 

кодексу України контрольованими. Податковий контроль за трансфертним ціноутворенням передбачає 

коригування податкових зобов’язань платника податків до рівня податкових зобов’язань, розрахованих за 

умови відповідності комерційних та/або фінансових умов контрольованої операції комерційним 
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та/або фінансовим умовам, які мали місце під час здійснення зіставних операцій, сторони яких не є 

пов’язаними особами. 

При цьому під «звичайною ціною» мається на увазі ціна товарів (робіт, послуг), яка визначена сторонами 

договору. Разом з тим, якщо не доведено зворотне, вважається, що така звичайна ціна відповідає рівню 

ринкових цін. 
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Згідно нинішньої редакції Податкового кодексу України контрольованими операціями є: 

 господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками 

податків з пов’язаними особами – нерезидентами; 

 господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками 

податків з пов’язаними особами – резидентами, які: 

– задекларували від’ємне значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток за попередній 

податковий (звітний) рік; 

– застосовують спеціальні режими оподаткування станом на початок податкового (звітного) 

року; 

– сплачують податок на прибуток підприємств та/або податок на додану вартість за іншою 

ставкою, ніж базова (основна), що встановлена відповідно до норм Податкового кодексу 

України, станом на початок податкового (звітного) року; 

– не були платниками податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість 

станом на початок податкового (звітного) року; 

 господарські операції, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), в 

якій ставка податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижче, ніж 

в Україні, або який сплачує податок на прибуток (корпоративний податок) за ставкою на 5 і більше 

відсоткових пунктів нижчою, ніж в Україні. Перелік таких держав (територій) затверджується Кабінетом 

Міністрів України. Цей перелік держав (територій) центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, публікує щороку в офіційних 

друкованих виданнях та на офіційному веб-сайті із зазначенням ставок податку на прибуток 

(корпоративний податок). Інформація про зміну ставок публікується протягом трьох місяців з моменту 

такої зміни. 

При цьому вище перелічені операції будуть визнаватися контрольованими за умови, що загальна сума 

здійснених операцій платника податків з кожним контрагентом дорівнює або перевищує 50 мільйонів гривень 

(без урахування податку на додану вартість) за відповідний звітний календарний рік. 
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Пов’язані особи – юридичні та/або фізичні особи, відносини між якими можуть впливати на умови або 

економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють. При визнанні осіб 

пов’язаними враховується вплив, який може здійснюватися через володіння однією особою корпоративними 

правами інших осіб відповідно до укладених між ними договорів або за наявності іншої можливості однієї 

особи впливати на рішення, що приймаються іншими особами. При цьому такий вплив враховується 

незалежно від того, чи здійснюється він особою безпосередньо і самостійно або спільно з пов’язаними 

особами. 

Коло пов’язаних осіб для цілей трансфертного ціноутворення, визначене новим Законом, достатньо широке: 

а) юридичні особи – у разі якщо одна з таких осіб безпосередньо та/або опосередковано (через 

пов’язаних осіб володіє корпоративними правами юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків; 

б) фізична та юридична особа – у разі якщо фізична особа безпосередньо та/або опосередковано (через 

пов’язаних осіб) володіє корпоративними правами іншої юридичної особи у розмірі 20 і більше 

відсотків; 

в) юридичні особи – у разі якщо одна і та сама особа безпосередньо та/або опосередковано володіє 

корпоративними правами таких юридичних осіб і розмір частки корпоративних прав у кожній 

юридичній особі становить 20 і більше відсотків; 

г) юридична особа і особа, що має повноваження на призначення (обрання) одноособового виконавчого 

органу такої юридичної особи або на призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу її 

колегіального виконавчого органу або наглядової ради; 

ґ) юридичні особи, одноособові виконавчі органи яких призначені (обрані) за рішенням однієї й тієї самої 

особи (власника або уповноваженого ним органу); 

д) юридичні особи, в яких 50 і більше відсотків складу колегіального виконавчого органу або наглядової 

ради призначено (обрано) за рішенням однієї й тієї самої особи (власника або уповноваженого ним 

органу); 

е) юридичні особи, в яких 50 і більше відсотків складу колегіального виконавчого органу та/або 

наглядової ради становлять одні й ті самі фізичні особи; 

є) юридична особа та фізична особа – у разі здійснення фізичною особою повноважень одноособового 

виконавчого органу такої юридичної особи; 

ж) юридичні особи, в яких повноваження одноособового виконавчого органу здійснює одна й та сама 

особа; 

з) фізичні особи: чоловік (дружина), батьки (у тому числі усиновлювачі), діти (повнолітні, неповнолітні, у 

тому числі усиновлені), повнорідні та неповнорідні брати і сестри, опікун, піклувальник, дитина, над 

якою встановлено опіку чи піклування.  
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Для визначення обсягу отриманих доходів та/або понесених витрат під час здійснення контрольованої 

операції платники податків і центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну податкову і митну політику (податковий орган), проводять зіставлення такої контрольованої 

операції з іншими операціями, сторони яких не є пов’язаними особами. 

Операції визнаються зіставними, якщо вони здійснюються в однакових комерційних та/або фінансових умовах 

з контрольованою операцією. Такі умови можуть бути визнані зіставними лише у разі, якщо відмінності між 

ними не мають істотного впливу на результати операції або можуть бути усунені шляхом коригування умов 

та/або результатів зіставних чи контрольованих операцій. 
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Відповідно до законодавчих змін під час визначення зіставності операцій, а також для коригування їх 

комерційних та/або фінансових умов аналізуються такі елементи контрольованої та зіставних операцій: 

товари (роботи, послуги), які є предметом операції; функції, які виконуються сторонами операції, активи, що 

ними використовуються, умови розподілу між сторонами операції ризиків та вигод, розподіл відповідальності 

між сторонами операції та інші умови операції (функціональний аналіз); стала практика відносин та умови 

договорів, укладених між сторонами операції, які істотно впливають на ціни товарів (робіт, послуг); економічні 

умови діяльності сторін операції, включаючи аналіз відповідних ринків товарів (робіт, послуг), які істотно 

впливають на ціни товарів (робіт, послуг); бізнес-стратегії сторін операції (за наявності), які істотно впливають 

на ціни товарів (робіт, послуг). 

Визначення зіставності комерційних та/або фінансових умов операцій з умовами контрольованої операції 

здійснюється за результатами аналізу: характеристик товарів (робіт, послуг); кількості товарів, обсягу 

виконаних робіт (наданих послуг); строків виконання господарських зобов’язань; умов здійснення платежів 

під час проведення операції; офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним 

банком України, у разі використання такої валюти у розрахунках під час проведення операції, зміни цього 

курсу; розміру звичайних надбавок чи знижок до ціни товарів (робіт, послуг), зокрема знижок, зумовлених 

сезонними та іншими коливаннями споживчого попиту на товари (роботи, послуги), втратою товарами 

споживчих якостей, закінченням (наближенням дати закінчення) строку зберігання (придатності, реалізації), 

збутом неліквідних або низьколіквідних товарів; розподілу прав та обов’язків між сторонами операції, 

визначених за результатами функціонального аналізу. 

Аналіз функцій, які виконуються сторонами операції, під час визначення зіставності комерційних та/або 

фінансових умов операцій з умовами контрольованої операції здійснюється з урахуванням матеріальних та 

нематеріальних активів, що перебувають у розпорядженні сторін операції та використовуються в цілях 

отримання доходу. До таких функцій, зокрема, належать: дизайн і технологічне розроблення товарів; 

виробництво товарів; складання товарів чи їх компонентів; монтаж та/або установлення обладнання; 

проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт; придбання товарно-матеріальних 

цінностей; здійснення оптового чи роздрібного продажу; надання послуг з ремонту, гарантійного 

обслуговування; маркетинг, реклама товарів (робіт, послуг); зберігання товарів; транспортування товарів; 

страхування; надання консультацій, інформаційне обслуговування; ведення бухгалтерського обліку; юридичне 

обслуговування; надання персоналу; надання агентських, довірчих, комісійних та інших подібних 

посередницьких послуг з продажу товарів (робіт, послуг); здійснення контролю якості; навчання та/або 

професійна підготовка, перепідготовка або підвищення кваліфікації персоналу; організація збуту товарів 

(робіт, послуг) із залученням третіх осіб, які мають досвід відповідної роботи; здійснення стратегічного 

управління, у тому числі визначення цінової політики, стратегії виробництва та реалізації товарів (робіт, 

послуг), обсягів продажу та асортименту товарів (робіт, послуг), їх споживчих якостей, а також здійснення 

оперативного управління. 

Під час визначення зіставності комерційних та/або фінансових умов зіставних операцій з умовами 

контрольованої операції також враховуються ризики сторін операції, пов’язані з провадженням господарської 

діяльності, що впливають на умови операції, а саме: виробничі ризики, включаючи ризик неповного 

завантаження виробничих потужностей; ризик зміни ринкових цін на придбані матеріали та вироблену 
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продукцію внаслідок зміни економічної кон’юнктури, інших ринкових умов; ризик знецінення виробничих 

запасів, втрати товарами споживчих якостей; ризики, пов’язані із втратою майна чи майнових прав; ризики, 

пов’язані із зміною офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком 

України, процентних ставок, кредитні ризики; ризик, пов’язаний з відсутністю результатів проведення 

науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт; інвестиційні ризики, пов’язані з можливими 

фінансовими втратами внаслідок помилок, допущених під час здійснення інвестицій, включаючи вибір об’єкта 

інвестування; ризик заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу; підприємницькі 

(комерційні) ризики, пов’язані із здійсненням стратегічного управління, включаючи цінову політику та 

стратегію виробництва і реалізації товарів (робіт, послуг); ризик зниження рівня споживчого попиту на товари 

(роботи, послуги). 

Під час визначення зіставності комерційних та/або фінансових умов зіставних операцій з умовами 

контрольованої операції здійснюється аналіз характеристик ринків товарів (робіт, послуг), на яких проводяться 

такі операції. При цьому відмінності в характеристиках таких ринків не повинні істотно впливати на комерційні 

та/або фінансові умови операцій, які на них здійснюються, або такі відмінності повинні бути враховані під час 

проведення відповідного коригування. Під час визначення зіставності характеристик ринків товарів (робіт, 

послуг) враховуються такі фактори: географічне місцезнаходження ринків та їх обсяги; наявність конкуренції 

на ринках, відносна конкурентоспроможність продавців та покупців на ринку; наявність на ринку однорідних 

(подібних) товарів (робіт, послуг); попит та пропозиція на ринку, а також купівельна спроможність споживачів; 

рівень державного регулювання ринкових процесів; рівень розвитку виробничої і транспортної 

інфраструктури; інші характеристики ринку, що впливають на ціни товарів (робіт, послуг). 

Під час визначення зіставності комерційних та/або фінансових умов зіставних операцій з умовами 

контрольованої операції здійснюється аналіз комерційних стратегій сторін операцій, до яких, зокрема, 

належать стратегії, спрямовані на оновлення та удосконалення власної продукції, вихід на нові ринки збуту 

товарів (робіт, послуг). 

У разі наявності у сторін операції кредитних договорів (договорів позики), договорів поруки чи 

поручительства, які впливають на ціну товарів (робіт, послуг), під час визначення зіставності комерційних 

та/або фінансових умов зіставних операцій з умовами контрольованої операції враховуються: кредитна 

історія; відомості про виконання зобов’язань за кредитними договорами; платоспроможність отримувача 

кредиту (позики) та особи, зобов’язання якої забезпечуються поручительством; характер і ринкова вартість 

забезпечення виконання зобов’язання; строк, на який надано кредит (позику); валюта, в якій надано кредит 

(позику); процентна ставка (фіксована чи змінювана) за кредитом (позикою), порядок її визначення; інші 

умови, що впливають на розмір процентної ставки (винагороди) за відповідним договором. Такі інші умови 

повинні також враховуватися при визначенні зіставності комерційних та/або фінансових умов зіставних 

операцій з умовами контрольованої операції з надання кредиту (позики), депозиту, поруки, банківського 

поручительства, гарантії чи інших фінансових послуг (при визначенні звичайних цін за надані (отримані) 

платником податків фінансові послуги). 
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Визначення звичайної ціни з метою оподаткування доходів (прибутку, виручки) платників податків, що є 

сторонами контрольованої операції, здійснюється за одним із зазначених методів: 

 порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу); 

 ціни перепродажу; 

 «витрати плюс»; 

 чистого прибутку; 

 розподілення прибутку. 

Під час вибору методу, що використовується для визначення ціни в контрольованій операції, повинні 

враховуватися повнота і достовірність вихідних даних, а також обґрунтованість коригування, що здійснюється 

з метою забезпечення зіставності умов проведення контрольованої та зіставних операцій. 

Платник податку використовує будь-який метод, який він обґрунтовано вважає найбільш прийнятним, однак у 

разі, коли існує можливість застосування і методу порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу), і 

будь-якого іншого методу, застосовується метод порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу). 

Отже, Податковий кодекс України трактує, що метод порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу) є 

не тільки пріоритетним, але й можливо основним для цілей трансфертного ціноутворення в Україні. 
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Для застосування методу порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу) розраховується ринковий 

діапазон цін. Порядок розрахунку та застосування ринкового діапазону цін затверджується Кабінетом 

Міністрів України. 

Для визначення ринкового діапазону цін згідно з методом порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів 

продажу) використовується інформація про укладені та реалізовані платником податків або іншими особами 

договори про продаж ідентичних (а за їх відсутності – однорідних) товарів (робіт, послуг) у зіставних умовах на 

відповідному ринку товарів (робіт, послуг). 

При цьому зіставні умови – це такі умови на ринку ідентичних (а за їх відсутності – однорідних) товарів (робіт, 

послуг), коли відмінність між такими умовами істотно не впливає на ціну або є економічно обґрунтованою. 

Для розрахунку ринкового діапазону цін повинна використовуватись інформація про укладені та реалізовані 

платником податків чи іншими особами договорів по продажу ідентичних (а за їх відсутності – однорідних) 

товарів (робіт, послуг) в зіставних умовах на відповідному ринку товарів (робіт, послуг). 

При цьому враховуються такі особливості, як: 

• характеристика товарів (робіт, послуг); 

• кількість (обсяг) товарів (робіт, послуг); 

• обсяг функцій, що виконуються сторонами; 

• умови розподілу між сторонами ризиків і вигод; 

• строки виконання зобов’язань; 

• умови здійснення платежів, звичайних для такої операції; 

• характеристика ринку товарів (робіт, послуг), на якому здійснено операцію; 

• бізнес-стратегії підприємства (за наявності), 

а також інші об’єктивні умови, що можуть вплинути на ціну. 

Метод порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу) є простим концептуально, однак на практиці 

його важко застосувати через неможливість знайти інформацію про ідентичні (чи однорідні) товари (роботи, 

послуги) в зіставних умовах. 
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Згідно пункту 39.5.3 Податкового кодексу України під час здійснення податкового контролю за трансфертним 

ціноутворенням центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

податкову і митну політику, використовує офіційно визнані джерела інформації про ринкові ціни, перелік яких 

установлюється Кабінетом Міністрів України. 

У разі відсутності або недостатності відповідної інформації у 

зазначених джерелах може бути використана така інформація: 

а) ціни, що склалися за результатами публічних торгів 

(аукціонів), тендерів з торгівлі окремими видами продукції, 

біржові котирування; 

б) статистичні дані державних органів і установ; 

в) довідкові ціни спеціалізованих комерційних видань (у тому 

числі інтернет-видань) і публікацій (у тому числі 

електронних) та інших банків даних, звіти і довідки відділів 

з економічних питань у складі дипломатичних 

представництв України за кордоном, інформаційні 

програми, що використовуються з метою трансфертного 

ціноутворення, інші публічні інформаційні джерела, що є 

загальнодоступними; 

г) відомості про ціни, діапазон цін та котирування, 

оприлюднені в засобах масової інформації; 

ґ) відомості, отримані з бухгалтерської та статистичної звітності платників податків, оприлюднені в 

засобах масової інформації, у тому числі на офіційних веб-сайтах в інтернеті; 

д) результати незалежної оцінки майна та майнових прав, проведеної відповідно до Закону України 

«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»; 

е) інформація про інші контрольовані операції, здійснені платником податків. 

Для зіставлення з метою оподаткування умов контрольованих операцій з умовами операцій, що не є 

контрольованими, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

податкову і митну політику, не має права використовувати інформацію, доступ до якої обмежено відповідно 

до законодавства. 
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Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням від 23.10.2013 року за №866-р затвердив перелік джерел 

інформації про ринкові ціни для цілей трансфертного ціноутворення, до складу якого увійшли: 

1. Основні спеціалізовані комерційні видання: 

1.1. Щомісячний інформаційний бюлетень «Огляд цін українського та світового товарних ринків». 

Підготовка бюлетеня здійснюється державним підприємством «Держзовнішінформ» 

(http://www.dzi.gov.ua/) з використанням, зокрема, інформаційних ресурсів агентств «Томпсон 

Рейтер» і «Блумберг». Найменування товарів (груп товарів) – основні групи товарів, ціни на які 

склалися на світових та українському товарних ринках. 

1.2. Інформаційно-аналітичний продукт «Товарний монітор. Україна». Видавник (утримувач інтернет-

ресурсу) – Державне підприємство «Держзовнішінформ» (http://www.dzi.gov.ua/). Найменування 

товарів (груп товарів) – основні групи товарів, ціни на які склалися на світових та українському 

товарних ринках. 

1.3. Інформаційно-аналітичний продукт «Дайджест цін товарів на світових ринках». Видавник (утримувач 

інтернет-ресурсу) – Державне підприємство «Укрпромзовнішекспертиза» (http://www.expert.kiev.ua/). 

Найменування товарів (груп товарів) – товари промислового сектору. 

1.4. Щотижневе видання «Рынок стали: аналитика, прогнозы, сценарии». Видавник (утримувач інтернет-

ресурсу) – Державне підприємство «Укрпромзовнішекспертиза» (http://www.expert.kiev.ua/). 

Найменування товарів (груп товарів) – товари промислового сектору. 

1.5. Офіційний сайт Аграрної біржі (http://www.agrex.gov.ua/). Найменування товарів (груп товарів) – 

сільськогосподарська продукція. 

1.6. «Вісник Міністерства доходів і зборів України». Видавник (утримувач інтернет-ресурсу) – Державне 

підприємство «Сервісно-видавничий центр Міністерства доходів і зборів України» 

(http://www.visnuk.com.ua/). Найменування товарів (груп товарів) – основні групи товарів, ціни на які 

склалися на світових та українському товарних ринках. 

2. Допоміжні спеціалізовані комерційні видання (використовуються у разі, коли інформація про ринкові ціни 

в основних спеціалізованих комерційних виданнях відсутня або її обсяг недостатній): 

2.1. Офіційний сайт Мінрегіону (http://www.minregion.gov.ua/). Найменування товарів (груп товарів) – 

будівельні матеріали, вироби та конструкції. 

2.2. Офіційний сайт Мінагрополітики (http://www.minagro.gov.ua/). Найменування товарів (груп товарів) – 

товари аграрного сектору.  
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Перелік видань (інформаційних джерел) для цілей трансфертного ціноутворення в Україні, затверджений 

Кабінетом Міністрів України, достатньо обмежений. При цьому абсолютно всі джерела вихідної інформації 

перебувають під повним контролем державних органів, а окремі з них лише з великим перебільшенням 

можна назвати комерційними або спеціалізованими. Використання ж на практиці податківцями інформації 

про вартість товарів (робіт, послуг), яка міститься у внутрішніх базах даних (наприклад, базах даних митних 

органів), не відповідає вимогам Закону. 

У свою чергу, сама ринкова інформація у вищезазначених джерелах також дуже часто характеризується 

достатньо низькою якістю. У переважній більшості джерел, затверджених Кабінетом Міністрів України, 

абсолютно відсутні дані щодо номенклатури товарів, що поставляються, виробника і якості продукції, умов 

поставки та оплати, об’єму поставки, умов виконання зобов’язань, а також іншої інформації, без якої процес 

проведення об’єктивного порівняння цін практично унеможливлюється. 

До вищезазначеного переліку офіційно затверджених інформаційних джерел не потрапило також жодного 

міжнародного видання чи бази даних (таких як, наприклад, цінова інформація агентств Platts, Argus, 3000Xtra, 

Cotlook Cotton Quotes, CRU, Bloomberg, Reuters, FMB, FERTECON, міжнародні та національні бази даних 

Amadeus, Isis, Orbis, Aida, Aurelia, Dafne, Dash, Diane, Icarus, Markus, MintGlobal, Odin, Reach, Ruslana, Sabi, 

Sabina, Saffron, СПАРК-Россия і т.п.). 

Такий підхід урядовців іде у розріз із сучасними світовими 

тенденціями, оскільки порушує ключові елементи норм матеріального 

права про трансфертне ціноутворення, а саме: відсутність пріоритету 

будь-яких джерел інформації; загальнодоступність та достовірність 

таких джерел (середньостатистична інформація не використовується); 

можливість використання інформації за попередні періоди (без 

обмежень); використання на практиці податковими органами того ж 

арсеналу інформації, що і платниками податків; використання 

податковими органами тих самих джерел, якими користуються 

платники податків, якщо перші не доведуть наявність більш достовірної 

інформації в інших (альтернативних) джерелах. 

Як наслідок, проблеми достовірності, незалежності, загально-

доступності та повноти вихідної інформації, зазначеної у затверджених 

Кабінетом Міністрів України виданнях, а також можливості практичної 

реалізації процесу її коригування, виходячи із особливостей конкретної 

операції, породжують у платників податків, аудиторів, фінансових та 

економічних аналітиків, оцінювачів та консультантів багато запитань.  
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Всеукраїнська громадська організація «Асоціація Фахівців Оцінки» пропонує Вашій увазі абсолютно новий для 

ринку України продукт – електронну базу даних «АФО база» (AFO-Base). База даних «АФО база» містить 

інформацію про ціни реальних договорів, укладених та виконаних українськими підприємствами з 

резидентами і нерезидентами. 

Інформація про укладені та реалізовані платниками податків договори про продаж товарів (робіт, послуг) 

може бути використана для визначення ринкового діапазону цін товарів (робіт, послуг) та при використанні 

методу порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу) трансфертного ціноутворення. 

Цінність та унікальність бази даних «АФО база» полягає в тому, що вона дозволяє вибирати зіставні операції, 

які здійснювалися в однакових комерційних та/або фінансових умовах з контрольованою операцією. 
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База даних «АФО база» (AFO-Base) – це база даних для визначення ринкового діапазону цін при застосуванні 

Методу порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу) для встановлення звичайної ціни товарів 

та/або результатів робіт (послуг) в операціях, визнаних відповідно до статті 39 Податкового кодексу України 

контрольованими. 

Мета створення бази даних «АФО база» (AFO-Base) полягає в: 

• забезпеченні консультантів, в тому числі і оцінювачів, інформацією щодо цін на товари (роботи, 

послуги), які склались на українському ринку за результатами укладених і реалізованих договорів між 

суб’єктами господарювання; 

• наданні достовірної інформації користувачам для застосування методу порівняльної неконтрольованої 

ціни (аналогів продажу) при трансфертному ціноутворенні в Україні. 
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Для роботи з базою даних транзакцій «АФО база» Всеукраїнської громадської організації «Асоціація Фахівців 

Оцінки» розроблено спеціальний веб-інтерфейс, який знаходиться за адресою – https://afo-base.com.ua/. 

 

 

 

Можливості розробленого веб-інтерфейсу: 

 читання, сортування, фільтрація та експорт розміщеної в базі даних інформації; 

 запис (завантаження) в базу даних «АФО база» інформації, що міститься в договорах, 

як з пов'язаними так і з непов'язаними особами. 

 

При обговоренні умов доступу до бази може бути реалізований індивідуальний підхід до користувача бази 

шляхом надання прямого доступу через засоби SQL. 
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Користувачами бази даних «АФО база» можуть бути фізичні та юридичні особи, які успішно пройшли повну 

он-лайн реєстрацію на сайті (https://afo-base.com.ua/) та уклали відповідний договір з Всеукраїнською 

громадською організацією «Асоціація Фахівців Оцінки» про надання послуг доступу до бази даних 

«АФО база». 

При цьому доступ до бази даних «АФО база» зі статусом «Виробнича компанія» призначений для організацій, 

основним видом діяльності яких є торгівля та/або виробництво. Такі компанії беруть на себе зобов’язання 

розміщувати (завантажувати) в базу даних «АФО база» інформацію, що міститься в договорах, як з 

пов'язаними так і з непов'язаними особами. Після цього внесені в базу дані стають публічними і доступними 

для всіх авторизованих користувачів бази даних «АФО база». 

У свою чергу доступ до бази даних «АФО база» зі статусом «Аудиторська компанія» призначений для 

аудиторів, консультантів, оцінювачів, аналітиків та податківців. Для вищезазначених категорій користувачів 

надається повний доступ до зчитування та подальшого аналізу всього масиву даних, наявних в базі 

даних «АФО база», з метою подальшого його використання для власних потреб. При цьому розміщення 

(завантаження) в базу даних «АФО база» будь-якої інформації або внесення будь-яких змін до вже існуючого 

масиву даних для вищезазначених категорій користувачів – не передбачено. 
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Для проходження процедури реєстрації на сайті бази даних «АФО база» (https://afo-base.com.ua/) 

користувачам необхідно виконати наступні кроки: 

1. Залишити он-лайн заявку на сайті шляхом заповнення відповідної реєстраційної форми або 

зв’язатися з менеджером по забезпеченню доступу. 

2. Обговорити умови отримання доступу. 

3. Підписати відповідний договір з Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація Фахівців 

Оцінки» про надання послуг доступу до бази даних «АФО база» (шаблони типових договорів 

розміщені на веб-сайті). 

4. Отримати підтвердження реєстрації від адміністратора сайту. 

 

 

 

Користувач, який успішно завершив процес реєстрації і який створив Обліковий запис, стає Адміністратором 

облікового запису. Всі повідомлення від адміністратора сайту, включаючи перші повідомлення із 

повідомленням про завершення процедури реєстрації, висилаються Адміністратору облікового запису за 

адресою електронної пошти, який він вказав при заповненні поля «E-mail» реєстраційної форми. 
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«Ім'я користувача (Логін)» – унікальне ім'я (назва) облікового запису користувача у формі «E-mail». 

Після завершення процедури он-лайн реєстрації змінити свій Логін неможливо. 

«Адміністратор облікового запису» – користувач або уповноважена особа користувача, що створила 

Обліковий запис. 

«Обліковий запис» – інформація та структура даних користувача, сукупно відносяться до єдиного елементу 

бази даних. Обліковий запис ідентифікується і співвідноситься з конкретним користувачем за допомогою 

інформації, введеної користувачем при он-лайн реєстрації – створенні Облікового запису. 

«Пароль» – це набір символів (секретне слово), що створений самим користувачем при реєстрації та/або 

подальшій зміні паролю і призначений для підтвердження повноважень користувача при аутентифікації 

і авторизації в базі даних. Після успішного завершення процедури он-лайн реєстрації Адміністратор 

облікового запису може змінити пароль в будь-який час. 
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Читання розміщеної в базі даних інформації складається з трьох основних етапів: 

 вибір користувачем значень для фільтрів (критерії зіставності); 

 аналіз результатів вибірки (перегляд таблиці); 

 експорт та збереження даних. 
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База даних «АФО база» надає користувачам можливість доступу до достовірної інформації, яку можна 

використовувати під час застосування методу порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу) для 

встановлення звичайної ціни товарів та/або результатів робіт (послуг) в операціях, визнаних відповідно до 

статті 39 Податкового кодексу України контрольованими (в чому власне і полягає суть трансфертного 

ціноутворення). 

Для цього база побудована таким чином, що пошук аналогів можливий за вибраними критеріями зіставності. 

На першому етапі виділено 23 таких критерії: 

1. Визначення зіставності комерційних та/або фінансових умов операцій з умовами контрольованої операції 

здійснюється за результатами аналізу (підпункт 39.2.2.5. ПКУ): 

KRITERIY1 строків виконання господарських зобов'язань; Термін дії договору, 

якщо є – максимальний 

термін поставки, оплати 

за договором. 

KRITERIY2 умов здійснення платежів під час проведення операції; Опція вибору: 

- передоплата; 

- часткова передоплата; 

- відстрочка платежу. 

KRITERIY3 розміру звичайних надбавок чи знижок до ціни товарів 

(робіт, послуг), зокрема: 

Опція вибору: 

- знижка надана; 

- знижка відсутня. 

2. Аналіз функцій, які виконуються сторонами операції, під час визначення зіставності комерційних та/або 

фінансових умов операцій з умовами контрольованої операції здійснюється з урахуванням матеріальних та 

нематеріальних активів, що перебувають у розпорядженні сторін операції та використовуються в цілях 

отримання доходу (39.2.2.6. ПКУ). До таких функцій, зокрема, належать: 

KRITERIY4 виробництво товарів (функція сторони по відношенню 

до предмета операції); 

Опція вибору: 

- виробництво (при 

продажу); 

- посередництво 

(при продажу); 

- споживання 

(при придбанні). 
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KRITERIY5 здійснення гуртового (оптового) чи роздрібного продажу; Опція вибору: 

- гурт (інше); 

- роздріб (самовивіз); 

- споживання (при 

придбанні). 

KRITERIY6 зберігання товарів; Опція вибору: 

- так; 

- ні. 

KRITERIY7 транспортування товарів; Опція вибору: 

- так; 

- ні. 

KRITERIY8 страхування; Опція вибору: 

- так; 

- ні. 

KRITERIY9 здійснення контролю якості; Опція вибору: 

- так; 

- ні. 

KRITERIY10 визначення цінової політики; Опція вибору: 

- так; 

- ні. 

KRITERIY11 визначення стратегії виробництва та реалізації товарів 

(робіт, послуг); 

Опція вибору: 

- так; 

- ні. 

KRITERIY12 визначення обсягів продажу та асортименту товарів 

(робіт, послуг); 

Опція вибору: 

- так; 

- ні. 

KRITERIY13 визначення споживчих якостей товарів (робіт, послуг); Опція вибору: 

- так; 

- ні. 

KRITERIY14 здійснення оперативного управління. Опція вибору: 

- так; 

- ні. 

3. Під час визначення зіставності комерційних та/або фінансових умов зіставних операцій з умовами 

контрольованої операції також враховуються ризики сторін операції, пов'язані з провадженням 

господарської діяльності, що впливають на умови операції, а саме (39.2.2.7. ПКУ): 
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KRITERIY15 виробничі ризики, включаючи ризик неповного завантаження 

виробничих потужностей; 

Опція вибору: 

- так; 
- ні. 

KRITERIY16 ризик зміни ринкових цін на придбані матеріали та вироблену 

продукцію внаслідок зміни економічної кон'юнктури, інших 

ринкових умов; 

Опція вибору: 

- так; 

- ні. 

KRITERIY17 ризик знецінення виробничих запасів, втрати товарами 

споживчих якостей; 

Опція вибору: 

- так; 

- ні. 

KRITERIY18 ризики, пов'язані із зміною офіційного курсу гривні до 

іноземної валюти, встановленого Національним банком 
України; За замовчуванням заповнюється автоматично, в 

залежності від значення коду валюти (колонка 20 Звіту): 
- «Так» якщо валюта; 
- «Ні» якщо гривня. 

Опція вибору: 

- так; 
- ні. 

KRITERIY19 кредитні ризики; Договір купівлі-продажу – ризик 

несвоєчасної оплати. 

Опція вибору: 

- так; 

- ні. 

KRITERIY20 ризик заподіяння шкоди навколишньому природному 

середовищу; 

Опція вибору: 

- так (для продажу 
виготовленої продукції); 

- ні (для закупок). 

4. Під час визначення зіставності характеристик ринків товарів (робіт, послуг) враховуються такі 
фактори (39.2.2.9. ПКУ): 

KRITERIY21 географічне місцезнаходження ринків та їх обсяги; Опція вибору: 

- внутрішній ринок; 
- зовнішній ринок. 

5. Під час визначення зіставності комерційних та/або фінансових умов зіставних операцій з умовами 
контрольованої операції здійснюється аналіз комерційних стратегій сторін операцій, до яких належать 
(39.2.2.10. ПКУ) зокрема: 

KRITERIY22 належать стратегії, спрямовані на оновлення та удосконалення 

власної продукції; 

Опція вибору: 

- так; 

- ні. 

KRITERIY23 належать стратегії, спрямовані на вихід на нові ринки збуту 

товарів (робіт, послуг). 

Опція вибору: 

- так; 
- ні 
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Можливість пошуку аналогів за вибраними критеріями зіставності реалізована для користувачів бази даних 

«АФО база» наступним чином: 
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Результати вибірок можна отримати на екрані комп’ютера у вигляді таблиці або експортувати у файл Excel. 

Далі для застосування принципів трансфертного ціноутворення потрібно розрахувати діапазон ринкових цін. 

 

 

 

Розробниками бази даних «АФО база» вже 

найближчим часом планується запровадження 

на веб-ресурсі автоматичної функції розрахунку 

ринкового діапазону цін безпосередньо через 

веб-інтерфейс. 

Ведуться також роботи, спрямовані на 

поглиблення автоматизації статистичної 

обробки даних, метою яких є створення 

відповідних аналітичних звітів та графічне 

зображення динаміки за вибраними 

користувачем показниками. 
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Для зручності аналізу та моніторингу відображених в таблиці даних для користувачів передбачена функція 

персонального налаштування її зовнішнього вигляду. 
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Експортовані дані можуть оброблятися користувачем за допомогою стандартного набору функцій 

Microsoft Excel та в подальшому бути збереженими на жорсткому диску персонального комп’ютера. 
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Запис інформації в базу даних відбувається із заздалегідь підготовленого користувачем файлу формату *.dbf. 

Детальна інструкція щодо того, як сформувати такий файл, представлена у спеціальному файлі зі структурою, 

посилання на який розміщено на сторінці для запису інформації. 

Доцільно буде нагадати про те, що можливість розміщувати (завантажувати) інформацію в базу даних 

«АФО база» мають лише користувачі, зареєстровані зі статусом «Виробнича компанія». 

Під час запису файлу (формату *.dbf) в базу даних відбувається автоматична перевірка на правильність та 

коректність значень у файлі у відповідності із довідниками, що надаються кожному користувачеві. 

У випадку успішного завантаження файлу – користувач отримує відповідне повідомлення, а в базі даних 

створюється новий реліз. 

 

 

 

Після цього внесені в базу дані стають публічними і доступними для всіх авторизованих користувачів бази 

даних «АФО база». 
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Якщо ж завантажуваний файл містить помилки, то користувач отримує відповідне повідомлення про це. 

Далі він має можливість експортувати перелік таких помилок в окремий файл (формату *.xlsx) та завантажити 

його собі на комп’ютер. 
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Достовірність даних забезпечується самими користувачами бази, так як при укладанні договору вони беруть 

на себе зобов’язання надавати тільки достовірні дані. 

В перспективі планується проводити додатковий аудит достовірності даних однією з компаній, що входить до 

переліку так званої «Великої четвірки». 

Для того щоб легалізувати дані, потрібно зробити відповідний запит до Всеукраїнської громадської організації 

«Асоціація Фахівців Оцінки» щодо надання офіційної виписки по відібраним даним. В запиті мають бути 

вказані параметри набору фільтрів, які застосовувалися для вибірки та реліз (build) бази, в якій вівся пошук. 
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У користувачів бази даних «АФО база» є доступ лише до параметрів транзакцій, які можуть бути публічною 

інформацією. 

Доступ для ідентифікації контрагентів закритий. 
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Для захисту бази даних та інформації, наданої користувачами бази, реалізовано ряд заходів: 

 з’єднання з веб-сайтом відбувається через SSL сертифікат, який надає рівень шифрування зіставний з 

банківськими операціями; 

 сама база даних захищена засобами операційної системи та платформи, на якій побудовано 

сам веб-інтерфейс; 

 відбувається постійне бекапування (створення резервних копій), яке дозволяє відновити 

функціональність бази протягом одного робочого дня. 

У перспективі планується розміщення бази в Cloud сервісі нового покоління зі створенням копій бази та 

унеможливленням фізичного доступу до її файлів. 
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Як планувалося на початковому етапі законодавчих нововведень перша звітність за контрольованими 

операціями повинна була поступити в податкові органи вже з 01 травня 2014 року. Але на практиці звітність по 

трансфертному ціноутворенню в сучасних українських реаліях виявилася дуже складним і дорогим 

навантаженням, як для бізнесу, так і для самих податківців. 

Саме тому 13 травня 2014 року Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо вдосконалення трансфертного ціноутворення» за №1260-VII, яким 

фактично збільшила на півроку – до 01 жовтня 2014 року – термін подачі звітності з контрольованих операцій 

із трансфертного ціноутворення. 

Згідно з прийнятим Законом, термін подачі звітності переноситься з 01 травня 2014 року на 01 жовтня 2014 

року. Також змінено розмір штрафів за помилки в звітності. Тепер вони становитимуть не 5% від обсягу 

контрольованих операцій, як пропонувалося раніше, а 100 розмірів мінімальної заробітної плати, 

встановленої на початок звітного року. При цьому, сплата фінансових санкцій (штрафів) не звільняє платника 

податків від зобов'язання подачі звітності з контрольованих операцій. 

 

 

 

  



        Готуємося до подання звітності з трансфертного ціноутворення  

             Всеукраїнська громадська організація «Асоціація Фахівців Оцінки»  

 

 

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація Фахівців Оцінки» (скорочена назва ВГО «АФО») – це 

безприбуткова громадська організація, членами якої є оцінювачі та інші громадяни, що працюють на ринку 

оцінювальних послуг, які зацікавлені у розвитку та підвищенні професійного рівня оцінювачів і оціночної 

діяльності в Україні. 

Асоціація утворена згідно з Законом України «Про громадські організації», а відповідно до Закону України 

«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність» ВГО «АФО» визнана як саморегулівна 

організація оцінювачів України. 

 

ФУНКЦІЇ АСОЦІАЦІЇ 

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація Фахівців Оцінки» створена для виконання наступних функцій: 

1. проведення освітньої та наукової діяльності в галузі оцінки майна та майнових прав; 

2. активної участі в законодавчих ініціативах, пов’язаних з підготовкою нових та удосконаленню існуючих 

нормативних актів; 

3. активної участі у розробці та впровадженні програм розвитку оціночної діяльності в Україні; 

4. подання пропозиції щодо участі своїх членів в роботі державних та недержавних органів з питань 

регулювання оціночної діяльності; 

5. визначення, узагальнення та впровадження серед членів Асоціації сучасного міжнародного досвіду з 

питань теорії, методології та практики оцінки майна та майнових прав шляхом проведення науково-

практичних конференцій, тематичних семінарів, круглих столів та інших заходів; 

6. надання членам Асоціації інформаційно-консультаційних послуг з питань оцінки майна та майнових 

прав; 

7. встановлення та підтримка ділових зв’язків з професійними громадськими організаціями фахівців у 

галузі оцінки та суміжних напрямків: спеціалістами ринку нерухомості, бухгалтерами, аудиторами, 

фінансовими аналітиками, торговцями цінними паперами, патентними повіреними та іншими 

фахівцями; 

8. встановлення та підтримка ділових зв’язків з міжнародними організаціями оцінювачів; 

9. сприяння оперативному отриманню членами Асоціації актуальної інформації з питань різних форм 

оціночної діяльності; 
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10. створення установ та організацій зі статусом юридичної особи, а також заснування підприємств, 

необхідних для виконання статутних цілей, в порядку, встановленому чинним законодавством 

України; 

11. представництва та захисту своїх законних інтересів та законних інтересів своїх членів у державних та 

громадських органах; 

12. активної участі у вдосконалені єдиних державних програм навчання та підвищення кваліфікації 

оцінювачів України, в тому числі шляхом отримання вищої освіти за напрямком оцінки, перевірці 

набутих знань оцінювачами. 

 

ОСНОВНІ ПОВНОВАЖЕННЯ АСОЦІАЦІЇ 

До основних повноважень Всеукраїнської громадської організації «Асоціація Фахівців Оцінки» належать: 

1. контроль за виконанням положень Національних стандартів та інших нормативно-правових актів з 

оцінки майна; 

2. забезпечення належної якості оцінки майна, яка проводиться оцінювачами членами організації; 

3. рецензування звітів про оцінку майна, яка проводиться оцінювачами членами організації; 

4. участь у розроблені нормативно-правових актів з оцінки майна; 

5. участь у професійній підготовці оцінювачів; 

6. участь у складі Екзаменаційній комісії та Наглядової ради України з питань оціночної діяльності; 

7. захист своїх членів у питаннях судового та досудового вирішення спорів, пов’язаних з оцінкою майна; 

8. сприяння розвитку конкуренції серед оцінювачів; 

9. підвищення професійного рівня членів саморегулівної організації шляхом внутрішньої сертифікації за 

процедурою, встановленою в саморегулівній організації; 

10. сприяння розвитку інформаційних технологій в оцінці майна, широкому інформуванні суспільства про 

особливості ціноутворення на майно та майнові права; 

11. встановлення інших вимог щодо сумлінного виконання своїми членами оцінки майна, забезпечення 

виконання ними вимог нормативно-правових актів з оцінки майна. 

 

ПРЕДСТАВНИЦТВО АСОЦІАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація Фахівців Оцінки» станом на сьогоднішній день 

має 15 осередків: Вінницький, Житомирський, Запорізький, Дніпропетровський, Київський, Львівський, 

Полтавський, Тернопільський, Харківський, Херсонський, Хмельницький, Черкаський, Чернігівський 

та осередки в м. Києві і в Республіці Крим. 
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Більш детальну інформацію про діяльність Всеукраїнської громадської організації «Асоціація Фахівців Оцінки» 

можна дізнатися в мережі інтернет на офіційному сайті АФО за адресою – http://www.afo.com.ua/. 

04205, Україна, м. Київ, 

вул. Маршала Тимошенко, 

будинок №21, корпус №3, 

офіс №9 (шостий поверх) 

Офіційний сайт Асоціації: 

http://www.afo.com.ua/ 

 

Електронна пошта виконавчої дирекції АФО: 

office@afo.com.ua 

Голова Асоціації 

Степан Йосипович Максимов 

(044)502-23-54, (067)232-03-45 

 

Виконавчий директор АФО 

Ганна Андріївна Юрченко 

(044)502-23-54, (097)177-83-80, 

(050)443-32-27, (067)498-90-06 

Адреса сервера бази даних: 

https://afo-base.com.ua/ 

 

Менеджер служби 

технічної та інформаційної підтримки 

Євген Псярнецький 

(097)334-11-69 

admin@afo-base.com.ua 

Номер розрахункового рахунку: 

26001000181109 

 

Банк: 

Публічне акціонерне товариство 

«ФІДОБАНК» у місті Києві 

 

МФО – 300175 

 

Код ЄДРПОУ – 33780473 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якщо Вас зацікавили наші проекти і Ви хочете взяти участь у них, або якщо у Вас виникли якісь питання, 

будь ласка, повідомте нам про це. Ми будемо вдячні Вам за співпрацю, а також Ваші відгуки та пропозиції. 


