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МЕТОДИКА ОЦІНКИ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 
Категорія витрат – одна з найскладніших в економічній теорії, і 

вона, безумовно, ширша, ніж просто різновид виробничих витрат. Це 
ціле явище економічного життя, яке зустрічається повсюдно й 
визначає сутність та форми перебігу багатьох інших процесів і явищ. 
З трансакційними витратами зустрічаються і підприємства, і 
домогосподарства, і державні органи. У якій ролі не виступав би 
суб'єкт, йому не уникнути витрат ресурсів, пов'язаних з пошуком 
інформації, контролем, вибором і прийняттям рішень. 

На нашу думку, найбільш точним визначенням трансакційних 
витрат є трактування нобелівського лауреата О. Вільямсона – 
еквівалент тертя у механічних системах. Він вважає, що ідеальних 
механізмів не буває, а трансакційні витрати нагадують сили тертя, 
що гальмують економічні процеси і у ринкових, і в ієрархічних 
системах [1].  

У бухгалтерському обліку та фінансовій звітності умовою 
визнання витрат є їх достовірна оцінка. У зв’язку з тим, що багато 
видів трансакційних витрат не можливо простежити, виникає 
складність їх виміру. 

Науковці розглядають два підходи до можливості кількісної 
оцінки трансакційних витрат: ординалістський і кардиналістський.  

Ординалістський підхід враховує трансакційні витрати, які явно 
відображаються в системі бухгалтерського обліку підприємства або в 
системі національних рахунків.  
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Кардиналістський підхід припускає отримання таких кількісних 
даних, які показують величину трансакційних витрат чи їх частку у 
валовому внутрішньому продукті, необхідну для укладання 
трансакції.  

Проблема кількісної оцінки трансакційних витрат вперше 
досліджувалася Д. Нортом та Дж. Уоллісом у праці «Вимірювання 
трансакційного сектору в американській економіці в 1870–1970 роках» 
[2]. До нині ця робота залишається унікальною у своєму роді, не 
зважаючи на велику кількість літератури з трансакційних витрат.  

Загальний обсяг трансакційних витрат складається з двох частин:  
– послуги «трансакційного сектору»;  
– трансакційні послуги, що надаються всередині «трансфор-

маційного сектору».  
При їх оцінці економісти виходять з величини фонду оплати праці 

невиробничих працівників у галузях цього сектору. Кордон між 
двома секторами проводиться авторами приблизно, а не за якихось 
чітких критеріїв. 

Серед українських економістів дослідженням проблем оцінки 
трансакційних витрат займався С. І. Архієреєв. Він трансакційні 
витрати ототожнює із витратами функціонування ринків, що не 
суперечить їх визначенню як витрат обміну прав власності [3]. 

Комплексне дослідження трансакційного сектору України 
представлені у праці М. В. Вергуненка [4]. Кількісно оцінити 
трансакційний сектор України він спробував на основі наявної 
статистичної інформації. Проте, інформаційна база для здійснення 
такої оцінки є недостатньою та не відповідає сучасним вимогам 
інституціональної теорії. Це не дає можливість сформувати повну 
картину вітчизняного трансакційного сектору. 

Вважаємо, що одним з наукових підходів до оцінки трансакційних 
витрат підприємства є їх оцінка через послуги державного та 
недержавного трансакційного сектора, так як підприємство 
користується послугами вказаного сектора та послугами, що 
пов’язані з підтримкою відповідного рівня життя, оплата яких 
супроводжується значними трансакційними витратами підприємства. 

До таких послуг віднесемо: 
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1) Трансакційні послуги, послуги фірм державного та 
недержавного трансакційного сектора. До них належать такі групи 
фірм як консалтингові та аудиторські фірми, страхові та банківські 
установи, юридичні установи. 

2) Послуги, пов’язані з підтримкою відповідного рівня життя: 
витрати на освіту, науку, спорт, охорону здоров'я та інші. 

3) Інші витрати підприємства, пов’язані з відрахуванням єдиного 
соціального внеску тощо.  

Проводячи оцінку трансакційних витрат всередині підприємства 
доцільно брати до уваги систему укладання контрактів. Розглянемо 
два варіанти: 

1) перший варіант передбачає розгляд мережі контрактів як деякої 
послідовності в рамках певної ієрархічної структури: між власником 
фірми і менеджментом, між менеджментом та лінійними і 
функціональними керівниками, між керівниками лінійних та 
функціональних підрозділів і робітниками. Структура трансакційних 
витрат змінюється в залежності від рівня, на якому розглядаються 
контракти. Чим вище рівень, тим більш значна частка витрат 
пов’язана з отриманням, обробкою та наданням інформації. Чим 
нижче цей рівень, тим вище частка витрат, пов'язаних з контролем 
виконання контракту з найму; 

2) суть другого варіанту полягає в тому, що менеджмент 
підприємства безпосередньо укладає контракти з тими, хто саме бере 
участь у процесі трансформації ресурсів у продукт. В даному 
випадку трансакційні витрати репрезентують собою витрати, 
пов’язані з матеріальною мотивацією виробничого персоналу. 

Звідси, трансакційні витрати внутрігосподарської взаємодії 
складається з явно виражених трансакційних витрат, пов’язаних з 
утриманням виробничого персоналу та персоналу трансакційного 
сектора підприємства, а також неявно виражених витрат–витрат 
опортуністичної поведінки.  

Більшість науковців для оцінки трансакційних витрат 
використовує метод порівняльної статистики, для якого достатньо 
встановити результати підвищення або зниження трансакційних 
витрат. Таким чином, за межами уваги залишається питання про 
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зміну загального рівня трансакційних витрат, що дозволяє пояснити 
властивості економічної системи в цілому. 

Дані про розмір трансакційних витрат можна отримати шляхом 
анкетування, експертних оцінок з використанням існуючих методик, 
обліку офіційних витрат на проходження певних процедур, з 
інформації, що наведена у прайс-листах підприємств трансакційного 
сектору, що надають трансакційні послуги тощо. 

Варто звернути увагу на такий метод оцінки трансакційних 
витрат, як крос-державні соціологічні дослідження рівня витрат за 
наступною методикою: починаючи з 2003 року Всесвітній банк у 
власному проекті «Вести бізнес» (Doing Business) аналізував 
державні системи країн світу, включаючи майже всі пострадянські 
держави, за рядом критеріїв. 

Згідно з рейтингом Doing Business-2020, який оприлюднили 
Світовий Банк та Міжнародна фінансова корпорація (IFC), Україна 
посіла 64 місце серед 190 країн світу. Порівняно з 2019 роком наша 
держава покращила свої показники в легкості ведення бізнесу на  
7 позицій [5]. 

У Індексі економічної свободи 2019 Україна посіла 134 місце з 
180 місць [6]. Порівняно з 2018 роком піднялася на 13 позицій, але 
все ж лишилася останньою в Європі. На думку експертів, в Україні 
широко поширена корупція, а закони функціонують погано. 

Тому, одним із чинників, що обумовлює наявність величезних 
трансакційних витрат при веденні бізнесу в Україні, є високий рівень 
корупції та недосконалість судової системи. Для покращення 
ситуації, що склалася в Україні, є виявлення найбільш проблемних 
інститутів (джерел трансакційних витрат) для їх трансформації або 
заміни. Такий підхід буде більш переконливим при виділенні 
трансакційних витрат в якості об’єктів обліку та налагодженні 
системи такого обліку.  
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ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ: 

ЗАКОНОДАВЧІ НОРМИ ТА ЗМІНИ ДО НИХ 
 
В умовах пандемії та глобальної економічної кризи підходи до 

оплати праці стали переглядатися. Ще в минулому році більшість 
роботодавців провели додаткове до індексації підвищення заробітної 
плати та виплатили працівникам річну премію. 

Пандемія коронавірусної інфекції, зниження енергоспоживання, 
падіння ціни на нафту та зниження ВВП істотно змінили підходи до 
оплати праці як для компаній, так і для працівників. 

Для компаній фонд оплати праці є однією з найбільш фінансово 
витратних статей, в зв'язку з чим роботодавці в сформованих 


