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Герасименко Т. В. Проблеми виявлення та аналізу трансакційних витрат на рівні суб’єкта господарювання
Метою статті є виявлення й аналіз трансакційних витрат під час прийняття управлінських рішень на рівні суб’єкта господарювання. У процесі 
дослідження використовувалися такі методи: групування – при визначенні основних форм трансакційних витрат на основі існуючих класифіка-
цій; узагальнення – при систематизації інформації щодо ідентифікації підходів до оцінки та вимірювання трансакційних витрат; структурно- 
логічний – для визначення місця трансакційних витрат у структурі витрат підприємства; аналізу та синтезу – для обґрунтування рекоменда-
цій щодо відображення інформації про рівень трансакційних витрат на підприємстві у фінансовій звітності. Досліджено основні форми тран-
сакційних витрат на основі існуючих класифікацій. Систематизовано інформацію щодо ідентифікації підходів до оцінки та вимірювання тран-
сакційних витрат. Визначено місце трансакційних витрат у структурі витрат підприємства. Обґрунтовано рекомендації щодо відображення 
інформації про трансакційні витрати на підприємстві у фінансовій звітності за ознакою їх виникнення у певній сфері діяльності суб’єкта ринку 
(трансакційні витрати операційної, фінансової, інвестиційної діяльності), у чому і полягає наукова новизна дослідження. Зроблено висновок, що 
інституційний підхід, зокрема застосування теорії трансакційних витрат до їх оцінки та складання фінансової звітності, дозволяє не тільки 
виявити можливі вирішення наявних проблем в обліковій теорії та практиці, але й поставити принципово нові завдання, що вимагають нестан-
дартних рішень. Практичне значення одержаних результатів дослідження – визначення впливу трансакційних витрат на ефективність функ-
ціонування суб’єктів ринку та обґрунтування рекомендацій щодо відображення інформації про їх рівень на підприємстві у фінансовій звітності.
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The article is aimed at identifying and analyzing transaction costs when making management decisions at the level of an economic entity. In the course of 
the research, the following methods were used: grouping – in determining the main forms of transaction costs based on existing classifications; generaliza-
tion – when systematizing information on the identification of approaches to the assessment and measurement of transaction costs; structural and logical – to 
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in the structure of the enterprise’s expenses is determined. Recommendations on displaying information on transaction costs at the enterprise in the financial 
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Трансакційні витрати відіграють важливу роль 
у системі управління сукупними витратами 
фірми, тому що складають вагому їх частину,  

а також вони тісно взаємопов’язані із зовнішнім 
середо вищем і з іншими видами витрат. Цей вид ви-
трат охоплює всі рівні відносин між фірмами, вони ви-
никають на передконтрактному, контрактному та по-

стконтрактному етапах. Під час пошуку інформації про 
потенційних контрагентів, організації переговорів з 
ними, проведенні моніторингу виконання зобов’язань 
організація неминуче несе трансакційні витрати.

Трансакційні витрати мають здатність до роз-
ширеного відтворення своїх форм, оскільки праг-
нення учасників трансакцій до зниження або повної 
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відсутності одних трансакційних витрат однозначно 
приводить до появи якісно нових форм трансакцій-
них витрат, а прогрес трансакційного сектора еконо-
міки забезпечується скороченням загального обсягу 
трансакційних витрат.

Феномен трансакційних витрат у системі еко-
номічних відносин характеризується природним 
ускладненням процесу обміну в умовах постійного 
розвитку ринкового господарства. Зміст трансак-
ційних витрат ґрунтується на відносинах часткового 
відокремлення суспільної праці, націленого на під-
готовку й укладення контрактів, облік і контроль ре-
зультатів ринкових трансакцій.

Теорія трансакційних витрат виступає складо-
вою частиною загальної теорії витрат, однак 
вона специфікована своєю приналежністю до 

інституціональної економічної теорії. Ця обставина 
обумовлює специфіку становлення й еволюції теорії 
трансакційних витрат. Еволюція терміна «трансакційні 
витрати» привела до появи різноманітних класифіка-
цій, де слід зазначити властиву їм подвійність: транс-
акційні витрати, з одного боку, являють собою видимі 
витрати, які піддаються обліку та контролю, з іншого 
боку – є «невидимими» витратами, що не піддаються 
обліку при аналізі взаємодії суб’єктів економіки.

Невирішені питання в процесі вимірювання 
трансакційних витрат унеможливлюють організацію 
ефективного їх аналізу на мікро- та макрорівні. Ви-
рішення даної проблеми ускладнене тим, що в науко-
вих колах слабо відпрацьовані рамки використання 
трансакційних витрат, а в практиці ще не сформова-
но чітке розуміння природи трансакційних витрат і 
методів їх економічного аналізу, а також механізму 
їх регулювання на всіх рівнях господарювання. Поза 
сумнівом, це призводить до зниження ефективності 
діяльності економічних суб’єктів за рядом причин:

1) величина трансакційних витрат може бути іс-
тотною залежно від галузі, досягаючи 70%;

2) при відсутності аналізу та прогнозу розміру 
трансакційних витрат досить складно зро-
бити висновок про необхідність відносин з 
контрагентом, вирішити питання щодо до-
цільності пошуку нового контрагента, вико-
нати відбір і обрати найкращий варіант з точ-
ки зору співвідношення «мінімальні витрати –  
мінімальний ризик».

Питання виявлення та аналізу трансакційних 
витрат розглядали у своїх дослідженнях такі вчені:  
Л. В. Базалієва [1], П. І. Гайдуцький і В. М. Жук [2], Н. 
О. Лоханова [6], О. В. Шепеленко [9] (методи оцінки 
трансакційних витрат підприємства); М. І. Грицаєнко 
[3], І. В. Данильчук [4], В. М. Марченко та І. В. Мака-
люк [5] (оцінка трансакційних витрат на макро-, мезо- 
та мікрорівнях); І. Б. Садовська [8], М. М. Шигун [10] 
(аналіз трансакційних витрат як об’єкта обліку).

Незважаючи на те, що є велика кількість робіт, 
у яких проаналізовано трансакційні витрати, все ще 
відсутня їх загальноприйнята класифікація, недо-
статньо вивчені тенденції трансформації їх структу-
ри, сучасні види трансакційних витрат у постінду-
стріальній економіці. 

Метою статті є виявлення й аналіз трансакцій-
них витрат під час прийняття управлінських рішень 
на рівні суб’єкта господарювання.

Результати численних досліджень у сфері інсти-
туційної економіки та економіки підприємства 
свідчать про зростання значення трансакційних 

витрат у господарській діяльності, які формуються 
під час реалізації планів, сумісних рішень, укладених 
договорів та оптимізації діяльності організаційних 
структур управління. Зростання трансакційних ви-
трат в умовах несформованих інститутів координа-
ції діяльності економічних суб’єктів значно знизило 
ефективність роботи підприємств.

Високі трансакційні витрати знижують ефек-
тивність діяльності як окремо взятого суб’єкта еко-
номічної діяльності, так і всієї економічної системи в 
цілому. Підприємства, як правило, не мають можли-
вості відмовитися від неефективних трансакційних 
дій і довірити їх здійснення іншому спеціалізованому 
суб’єкту. Вони змушені функціонувати в умовах три-
валих угод своєї діяльності з адміністрацією, відмов-
лятися від отримання кредитних коштів за високою 
процентною ставкою та користуватися послугами не-
спеціалізованих установ. А відмова від неефективних 
дій, своєю чергою, може призвести до повної зупинки 
функціонування підприємства.

Збільшення трансакційних витрат, насамперед, 
обумовлено кардинальною трансформацією відтво-
рювальної системи, що супроводжується появою ве-
ликої кількості незалежних суб’єктів господарюван-
ня, збільшенням витрат на ринкову взаємодію, пошу-
ком нових форм взаємодії, відсутністю встановлених 
загальноприйнятих стандартів поведінки, необхід-
ністю адаптації до ринкового середовища, збіль-
шенням навантаження на інфраструктурні мережі. 
Проте зниження трансакційних витрат у масштабах 
всієї відтворювальної системи може дати значні кон-
курентні переваги національній економічній системі.

Високі трансакційні витрати відволікають усі 
види ресурсів, позбавляють економічного суб’єкта 
можливості ефективного відтворення основних фон-
дів, розвитку інфраструктури, здійснення НДДКР, 
поліпшення якості продукції, вдосконалення й онов-
лення технологічних процесів.

Трансакційні витрати наближаються до нуля, 
якщо ділові відносини між економічними суб’єктами 
стабільні, ціни й обсяг постійні, товари ідентичні. 
Більше того, необхідно виконання ряду умов: на під-
приємстві повинні працювати висококваліфіковані 
управлінські кадри; має бути лабораторія моніторин-
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гу якості продукції, служба внутрішнього контролю; 
сформована власна електронна база даних; підприєм-
ство повинно постійно здійснювати пошук партнерів 
та інше. Але це можливо тільки теоретично.

Фактично ж фактори та умови взаємодії еконо-
мічних суб’єктів, такі як попит і пропозиція, вимоги 
ринку, ціни, обсяги поставок, характеристики про-
дукції тощо постійно піддаються змінам. Це змушує 
фірми знову і знову нести трансакційні витрати.

Організовуючи інститути для зниження рів-
ня трансакційних витрат, слід пам’ятати не 
тільки про абсолютну величину зазначених 

вище витрат, але і про механізм їх розподілення між 
економічними суб’єктами. Основна роль цих інсти-
тутів полягає в тому, щоб розподілити трансакційні 
витрати між учасниками угоди так, щоб їм не треба 
було домовлятися про перерозподіл витрат [5]. Будь-
які додаткові переговори, з одного боку, призводять 
до зростання трансакційних витрат, що виникають 
при ухваленні рішення, з іншого – ймовірність укла-
дання угоди знижується, оскільки економічні агенти 
можуть не домовитися про розподіл витрат, що задо-
вольнить обидві сторони.

Існують численні спроби класифікації трансак-
ційних витрат. На основі існуючих класифікацій виді-
лимо основні форми трансакційних витрат:
 на пошук інформаційних джерел та їхню об-

робку;
 на вимірювання;
 переговорні та контрактні;
 на захист прав власності та специфікацію;
 у зв’язку з можливою опортуністичною пове-

дінкою;
 на захист від третіх осіб, які включають ви-

трати, націлені на захист контракту та його 
результату від претензій третьої сторони;

 на моніторинг, пов’язаний з відстеженням 
умов зовнішнього та внутрішнього середови-
ща, послідовністю виконання окремих поло-
жень договору, реалізацією гнучкого зворот-
ного зв’язку для різних рівнів управління;

 на «політизацію», колективне прийняття рі-
шень (ці витрати характерні для фірм, що зна-
ходяться у спільній власності);

 на подолання стереотипів, що заважають ре-
алізації договору в певний час і в певному 
просторі (полягають у витрачанні ресурсів 
для подолання рутин, регіональних і місцевих 
традицій);

 на підтримання необхідного рівня знання 
щодо правових відносин власності та госпо-
дарського права.

Усі перераховані вище види трансакційних 
витрат, які формуються при взаємовідносинах із 
суб’єктами зовнішнього середовища, не є остаточни-
ми та можуть бути доповнені залежно від характеру 

взаємозв’язків, які постійно виникають у підприєм-
ства. Важливим аспектом, який потрібно враховува-
ти, є напрямок трансакційного впливу таких витрат, 
що є необхідним для прийняття відповідних управ-
лінських рішень.

Оцінюючи трансакційні витрати, економічні 
суб’єкти отримують можливість ефективно управля-
ти ними: 
 на передконтрактному етапі управління тран-

сакційними витратами дає можливість ефек-
тивно розподіляти ресурси на пошук інфор-
мації, оптимізацію технології пошуку, скоро-
чувати тривалість бізнес-процесів; 

 на етапі укладення контракту – сприяє підви-
щенню результативності переговорів з контр-
агентами; 

 на постконтрактному етапі – мінімізує ризик 
виникнення опортунізму.

Певні труднощі виникають при ідентифікації 
трансакційних витрат і систематизації ін-
формації. В економічній теорії існують різні 

підходи до оцінки та вимірювання трансакційних ви-
трат, а саме: 
 ординалістський – порівняння й упорядку-

вання за зростанням або спаданням різних 
альтернатив трансакційних витрат, без вико-
нання їх кількісного виміру (найбільш яскра-
вим представником виступає О. Вільямсон); 

 кардиналістський – кількісний вимір тран-
сакційних витрат в абсолютному або віднос-
ному вираженні (у дослідженнях використо-
вували Дж. Уолліс і Д. Норт [7], Г. Демсетц,  
Е. М. Григор’єва та ін.) та інтуїтивний (відмо-
ва від будь-якої оцінки витрат і прийняття рі-
шення, заснованого на інтуїції).

Альтернативним підходом до вимірювання 
трансакційних витрат виступає фінансовий метод. 
Його суть полягає в тому, що джерелом інформації 
про трансакційні витрати служить фінансова звіт-
ність підприємства.

Кожен з підходів до оцінки та вимірювання рів-
ня трансакційних витрат має свою сферу викорис-
тання, а вибір повинен здійснюватися за допомогою 
зіставлення результату та витрат з максимальним пе-
ревищенням першого над другим.

В основі кардиналістського (макроекономіч-
ного) підходу до вимірювання трансакційних витрат 
лежить методологія національного рахівництва. 
Прихильники цього підходу запропонували виділяти 
трансформаційний і трансакційний сектори в масш-
табах національного господарства та відповідно оці-
нювати величину трансакційних витрат.

Проаналізуємо процес трансформації ринкових 
відносин до внутрішньофірмових, базуючись на ор-
диналістському підході. Як відомо, причини, які обу-
мовлюють процес трансформації, такі:
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а) зростання витратності та зниження прибут-
ковості;

б) постійне зростання ролі інфраструктури;
в) зростання ролі інформаційних ресурсів;
г) зростання ролі інноваційних товарів;
д) зростання кількості економічних суб’єктів, 

масштабів економічної системи.

Слід зазначити, що наведені причини приво-
дять до зростання частоти трансакцій і підви-
щення специфічності активів, що, своєю чер-

гою, призведе до зростання ринкових витрат порів-
няно з управлінськими, зумовлюючи скорочення вну-
трішньофірмових відносин і розширення ринкових.

У діяльності підприємства та, відповідно, при 
складанні звітності таку економічну категорію, як 
трансакційні витрати, не виділяють, хоча вони мають 
суттєвий вплив на вартість виробленої продукції, ці-
нову політику, фінансовий результат і стійку конку-
рентну позицію підприємства на ринку.

Сутність категорії «трансакційні витрати» до-
сліджується переважно з точки зору впливу на про-
цес прийняття управлінських рішень. При цьому ви-
ділення трансакційних витрат, їх оптимізація повинні 
враховувати різноманіття їх різних видів.

Охарактеризуємо місце та значення трансакцій-
них витрат у структурі витрат підприємства (рис. 1).

Під час реформування й адаптації організаційно-
економічного механізму підприємств до ринкових 
змін виникає необхідність розробки високоефек-
тивних методів і способів контролю за зниженням 
рівня витрат виробництва й управління ними. Зміст 
системи управління витратами змінюється докорін-

но, оскільки сучасна соціально-економічна система 
характеризується повною фінансово-господарською 
самостійністю економічних суб’єктів, а також висо-
ким рівнем мінливості зовнішнього середовища. 

Одним із найбільш прогресивних науково-при-
кладних напрямків в економіці є теорія тран-
сакційних витрат, яка, взаємодіючи з логісти-

кою, маркетингом та управлінським обліком, є варі-
антом системи управління витратами підприємства.

Необхідно відзначити, що існуючі в даний час 
класифікації трансакційних витрат не дозволяють 
підприємствам здійснювати їх облік. Статистичні 
звіти придатні для здійснення аналізу витрат підпри-
ємств лише частково, оскільки вони статичні та не 
дають повної інформації за багатьма якісними показ-
никами економічної діяльності та витрат виробни-
цтва. Що ж стосується трансакційних витрат підпри-
ємств, то, за даними статистичних звітів, абсолютно 
неможливо визначити їх розміри та види [2].

На підприємствах не виокремлюється трансак-
ційні витрати як об’єкт управління. Відповідно, від-
сутня і налагоджена система внутрішнього контролю 
за ними. Це призводить до неефективного управлін-
ня витратами підприємства, збільшення рівня сукуп-
них витрат, відсутності потенційних напрямів їх міні-
мізації та зменшення рентабельності підприємства в 
цілому [8].

Об’єктами внутрішнього контролю трансакцій-
них витрат виступають безпосередньо трансакційні 
витрати, процеси, пов’язані з їх виникненням (тран-
сакції); показники оцінки ефективності трансакцій-
них витрат; планово-розпорядчі документи (пла-
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Рис. 1. Місце трансакційних витрат у структурі витрат підприємств
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ни, бюджети, кошториси, норми, стандарти, ліміти 
тощо), які визначають відповідний рівень трансак-
ційних витрат на підприємстві.

Зі статистичних звітів підприємства, окрім відо-
мостей про витрати за звичайними видами ді-
яльності, витратами на виробництво та собівар-

тість продукції, можна отримати інформацію про ви-
трачання коштів на адміністративні, комерційні, орга-
нізаційні цілі, витрати на НДДКР, освоєння природних 
ресурсів, сплату податків і зборів. У них також зазна-
чаються суми амортизаційних відрахувань основних 
засобів і нематеріальних активів, сплачених штрафів, 
пені, недоотримок. Усі ці показники дають можливість 
більш детально виконати аналіз витрат підприємства.

Однак повний аналіз витрат може бути викона-
ний тільки на основі сукупності даних статистичних 
звітів і безпосередньо даних обліку підприємств, що 
містять відомості про витрати на певний об’єкт об-
ліку, угоду, контракт, послугу та інше.

Так, Шигун М. М. пропонує виконати узагаль-
нення інформації про трансакційні витрати у фінан-
совій звітності за формою 2 «Звіт про фінансові ре-
зультати» (Звіт про сукупний дохід) і для цього реко-
мендує доповнити розділ ІІІ «Елементи операційних 
витрат» показниками трансакційних витрат [10]. Не-
долік такого відображення трансакційних витрат ви-
являється в тому, що не враховується їх виникнення 
в інших видах діяльності підприємства, адже вони 
можуть виникати під час не лише операційної діяль-
ності, а й фінансової та інвестиційної. 

Інформацію про трансакційні витрати у звіт-
ності необхідно відображати у формі № 2 «Звіт про 
фінансові результати» (Звіт про сукупний дохід), але 
для цього потрібно структуру форми № 2 «Звіт про 
фінансові результати» (Звіт про сукупний дохід) до-
повнити рядками із сумами трансакційних витрат 
окремо за кожним видом діяльності (операційної, фі-
нансової та інвестиційної). Отже, форму № 2 доціль-
но доповнити такими рядками: «Операційні трансак-
ційні витрати», «Фінансові трансакційні витрати»; 
«Трансакційні витрати від участі в капіталі». 

Зміна структури форми № 2 «Звіт про фінансові 
результати» (Звіт про сукупний дохід) допоможе ви-
значати фінансовий результат діяльності з урахуван-
ням трансакційних витрат. Відповідно до цього слід 
переглянути порядок обчислення фінансових резуль-
татів з такими доповненнями. 

Інформацію про трансакційні витрати у фінан-
совій звітності також можна відображати у формі № 5 
«Примітки до річної фінансової звітності». Ця форма 
звітності дає детальну характеристику показників та 
пояснення, що забезпечують обґрунтованість статей 
фінансових звітів, і надає додаткові дані користува-
чам фінансової звітності підприємства. 

Для відображення інформації про рівень транс-
акційних витрат на підприємстві у формі № 5 «При-

мітки до річної фінансової звітності» необхідно до-
дати в розділі V «Доходи і витрати» рядки зі скла-
довими трансакційних витрат. Окремо для кожного 
виду економічної діяльності підприємства необхідно 
зазначити трансакційні витрати, що виникли в опера-
ційній, фінансовій та інвестиційній діяльності. У фор-
мі № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» вони 
будуть відображатися в рядках: «Витрати на пошук ін-
формаційних джерел та їхню обробку»; «Переговорні 
та контрактні витрати»; «Витрати на вимірювання»; 
«Витрати на захист прав власності та специфікацію»; 
«Витрати через опортуністичну поведінку»; «Витрати 
на захист від третіх осіб»; «Інші витрати». 

Таке відображення дасть змогу отримати де-
талізовані дані про трансакційні витрати, які будуть 
згруповані у формі № 2 «Звіт про фінансові результа-
ти» (Звіт про сукупний дохід). 

ВИСНОВКИ
Виокремлення та відображення інформації у 

статистичній бухгалтерській звітності підприємства 
про трансакційні витрати є першим кроком до їх по-
дальшого аналізу. Для підприємства аналіз трансак-
ційних витрат має важливе значення, оскільки він 
забезпечує його більш детальною інформацією для 
прийняття управлінських рішень, адже ці витрати 
безпосередньо впливають на фінансові результати 
економічної діяльності самого підприємства.

Сформована на підприємствах система обліку 
спрямована на складання форм бухгалтерської та по-
даткової звітності, але не призначена для отриман-
ня своєчасної достовірної управлінської інформації,  
у тому числі за трансакційними витратами. На дано-
му етапі виділити трансакційні витрати можна лише 
на основі вивчення документообігу підприємства.

Таким чином, інституційний підхід, зокрема за-
стосування теорії трансанкціонних витрат до їх оцін-
ки та складання фінансової звітності, дозволяє не 
тільки виявити можливі вирішення наявних проблем 
в обліковій теорії та практиці, але й поставити прин-
ципово нові завданняі, що вимагають нестандартних 
рішень.                     
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