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ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ: СУТНІСТЬ ТА ЇХ ФОРМУВАННЯ В ПРОЦЕСІ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

У статті автором розглянуто та проаналізовано  сутність, особливості та види трансакційних витрат діяльності,  

існуючі погляди вітчизняних та зарубіжних науковців щодо їх поняття, починаючи від засновників неоінституціалізму та 

завершуючи сучасними вченими. Виділено особливості формування даних витрат. Обґрунтовано доцільність 

використання трансакційних витрат як для оцінки ефективності інституційного середовища, так і для вкладення в 

окремі фінансові активи. Сутність трансакційних витрат запропоновано розглядати на рівні підприємства як частини 

витрат обігу та втрачених вигод для просування товарів (робіт, послуг) на ринок. 
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У сучасній економічній літературі 

викладено багато неоднакових поглядів на 

сутність категорії трансакційних витрат, які 

суттєво різняться між собою як за сферою їх 

існування, так і за складом. Водночас питома 

вага таких витрат у структурі витрат 

підприємства невпинно зростає внаслідок 

недосконалості ринкових механізмів. Таким 

чином, виникає необхідність у з’ясуванні 

сутності трансакційних витрат на мікрорівні в 

сучасних умовах діяльності підприємств, що в 

подальшому дозволить розробити шляхи їх 

оптимізації [5, с. 36]. 

Виробничі витрати завжди перебувають у 

центрі уваги при розгляді сутності фірми в 

неокласичній теорії, адже тут домінує 

технологічна орієнтованість. Проте на 

практиці низка проблем, що вивчається в 

економічній теорії, є багатоманітною. 

Насамперед це пов’язано зі швидкістю 

процесів, що відбуваються в сучасній 

економіці, та неможливістю своєчасно 

виявити зміни, що виникають при розширенні 

кола досліджуваних проблем. Неокласична 

теорія передбачає миттєву й безвитратну 

процедуру здійснення обмінних операцій та 

подальше строге дотримання умов раніше 

укладених контрактів. Проте практика 

діяльності фірм доводить, що це не відповідає 

дійсності. Своєрідним містком між сучасними 

умовами та економічною теорією стала 

неоінституціональна теорія фірми, яка значною 

мірою допомогла пояснити існуючі розбіжності 

між теорією та практикою. Сутність фірми 

розглядається тут у світлі концепції 

трансакційних витрат, тоді як неокласична 

теорія такі витрати прирівнює до нуля [5, с. 37]. 

В зарубіжній економічній літературі 

розроблення проблеми трансакційних витрат 

підпорядковане вузькопрагматичним мірку-

ванням, хоча і пов’язане з необхідністю 

пояснення процесів обміну, що відбуваються в 

ринковій економіці. Введення Р.Коузом у 1937 

р. у широкий вжиток поняття «трансакційні 

витрати» було потім використане і 

конкретизоване представниками різних 

напрямів економічної науки. Особливої 

наукової значимості набули дослідження А. 

Алчіана, Дж. Б`юкенена, О. Вільямсона, 

Г. Демсеца, Дж. Джоунса, К. Ерроу, Дж. 

Коммонса, Р. Коуза, Д. Норта, М. Олсона та 

інших. Дослідження методологічних і 

практичних основ трансакційних витрат 

можна знайти у наукових розробках 

російських та вітчизняних вчених: В. 

Вольчіка, Р. Капелюшнікова, Р. Нурєєва, А. 

Олєйніка, В. Радаєва, В. Тамбовцева, А.Шасті-

тко, М.Юдкевича, С.Архієреєва, І.Булєєва, А. 

Гриценка, В. Дементьєва, І. Коропецького, В. 

Новицького, Ж. Поплавської, А. Ткача та ін. 

[3, с. 79]. Для вітчизняної наукової літератури 

поняття трансакційних витрат є достатньо 

новим і в роботах науковців здебільшого 

розкрито питання сутності, класифікації, ролі 

трансакційних витрат у процесах ринкової 

трансформації економіки України, формуван-

ня її інституційної організації [3, с. 80]. 

Метою статті є розкриття сутності 

трансакційних витрат, дослідження еволюції 

теорії трансакційних витрат та їх влив на 

діяльність підприємницьких структур. 

У сучасних дослідженнях можна 

простежити виникнення цілого ряду 

трактувань трансакційних витрат. Проте для 
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розуміння передумов їх формування 

насамперед прослідкуємо еволюцію 

виникнення й розвитку даного поняття. 

Виникнення терміну «трансакційні витрати» 

та впровадження його в економічну науку 

було обумовлено потребою керівників 

підприємств та інших суб’єктів, що 

приймають управлінські рішення, в інформації 

про витрати стосовно дослідження 

економічного й ринкового середовища об’єкта 

управління. Необхідність виділяти окремо 

трансакційні витрати у складі всіх витрат 

ґрунтується на потребі визначити економічну 

ефективність функціонування інститутів, 

зокрема ефективність організаційної 

структури, доцільності підтримки вже 

існуючих та започаткування нових бізнес-

зв’язків тощо [5, с. 37]. 

В економічну теорію поняття «трансакції» 

ввів Дж. Коммонс. На його думку, трансакція 

– це не просто обмін товарами, в її основі 

лежить конфлікт інтересів, а метою є 

вирішення даного конфлікту через обмін, 

відчуження і привласнення прав власності і 

свобод, створених суспільством. Дж. Коммонс 

виділив три види трансакцій [6, с. 649]:  

1) трансакція угоди служать для здійснення 

фактичного відчуження і присвоєння прав 

власності і свобод; для її здійснення необхідна 

згода обох сторін, адже вона заснована на 

економічному інтересі кожної з них; у трансакції 

угоди дотримується умова симетричності 

взаємних дій, зокрема відносин, між суб’єктами; 

2) трансакція управління, в якій ключовим 

є те, що право приймати рішення належить 

тільки одній стороні; асиметричність 

поведінки в цих взаємодіях є наслідком 

асиметричності становища сторін і, 

відповідно, асиметричності правових 

відносин; 

3) трансакція раціонування, під час якої 

зберігається асиметричність правового 

становища сторін, але місце керуючої сторони 

займає колективний орган, що виконує 

функцію специфікації прав [4, с. 750]. 

Відзначимо, що перший тип трансакцій є 

найбільш характерним для фінансового ринку, 

другий відповідає відносинам найму, а третій є 

характерним для державного управління та 

саморегулювання. При цьому саморегулівна 

організація фінансового ринку як колективний 

орган має більш сильну позицію на ринку як 

щодо суб’єктів, що входять до неї, так і по 

відношенню до інших [4, с. 750]. 

Досліджуючи теорію трансакційних витрат, 

можна погодитись з підходом Архієреєва С., 

який пропонує трансакційні витрати поділити 

на трансакційні втрати і видатки, які необхідні 

для попередження та/або усунення цих втрат 

[1]. За Архієреєвим С., трансакційні видатки – 

це витрати підприємства на заходи, які 

сприяють його ринковій адаптації, конкуренто-

спроможності та забезпечують перспективи 

зростання. Трансакційні втрати виникають 

внаслідок прогалин нормативно-правового й 

інформаційного забезпечення діяльності 

суб’єктів і низького рівня ділової культури 

партнерів [2, с. 6]. Види трансакційних 

видатків і втрат наведено в табл. 1. 

Видатки Втрати 

Дослідження ринку Втрати через невиконання умов контракту 

Оцінка потенційних постачальників Втрати через невиконання неоформлених 

домовленостей 

Проведення переговорів Втрати внаслідок непередбачених дій 

конкурентів, які проявляються у вигляді 

нереалізованої і зіпсованої продукції, або 

реалізованої за нижчими цінами 

Укладання угод 

Юридичне оформлення угод 

Табл. 1. Види трансакційних видатків і втрат* 

*Джерело : [2] 

Отже, введення «трансакційних витрат» в 

економічну науку поняття є значним 

теоретичним досягненням, адже завдяки 

цьому визнано затрати, пов’язані із взаємодією 

суб’єктів господарювання на ринку. Водночас 

розвиток теорії триває й сьогодні.  

Виходячи з огляду існуючих в економічній 

літературі точок зору на категорію 

«трансакційні витрати», вважаємо за доцільне 

надалі в дослідженнях трактувати трансакційні 

витрати як частину витрат обігу та втрачених 

вигод, що пов’язані з використанням 

ринкового механізму для просування товарів 

(робіт,послуг). 
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Кузьмик Л.В.,  

ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ: СУЩНОСТЬ И ИХ ФОРМИРОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В статье автором рассмотрены и проанализированы сущность, особенности и виды трансакционных издержек 

деятельности, существующие взгляды отечественных и зарубежных ученых на их понятия, начиная от 

учредителей неоинституциализму и заканчивая современными учеными. Выделены особенности формирования 

данных расходов. Обоснована целесообразность использования трансакционных издержек как для оценки 

эффективности институциональной среды, так и для вложения в отдельные финансовые активы. Сущность 

трансакционных издержек предложено рассматривать на уровне предприятия как части издержек обращения и 

упущенных выгод для продвижения товаров (работ, услуг) на рынок. 

Ключевые слова: трансакционные издержки, трансакционные расходы, трансакции, финансовый рынок, 

предпринимательство. 
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TRANSACTION COSTS: THE NATURE AND FORMATION IN THE PROCESS OF ENTERPRISE ACTIVITY 

In the article the author reviews and analyzes the essence, features and types of transaction costs of the activity, the existing 

views of domestic and foreign scientists on their concept, from the founders of neo-institutionalism and completing modern 

scholars. The peculiarities of the formation of these costs are highlighted. The expediency of using transaction costs both for 

assessing the effectiveness of the institutional environment and for investing in separate financial assets is substantiated. The 

essence of transaction costs proposed to be considered at the enterprise level as part of the costs of the transaction and the 

lost benefits for the promotion of goods (works, services) on the market. 

Key words: transaction costs, transaction costs, transactions, financial market, entrepreneurship. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


