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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У процесі управління підприємствами витрати діяль�

ності виступають важливим об'єктом обліку та аналізу,

оскільки їхня роль у формуванні фінансового стану су�

б'єкта господарювання є визначальною. Сучасні досяг�

нення теорії трансакційних витрат, відкривають нові ас�

пекти обліку та аналізу витратами підприємств, а вимоги

часу створюють необхідність їхнього врахування для за�

безпечення ефективного функціонування суб'єктів гос�

подарювання. У зв'язку з цим надзвичайної актуальності

набуває проблема обліку, контролю, управлінню та ана�

лізу трансакційних витрат на підприємствах.
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У статті досліджено питання управління трансакційними витратами на підприємстві. Розглянуто підхо�

ди щодо визначення сутності управління витратами, а також розкрито теоретичні засади управління

трансакційними витратами.

Встановлено доцільність здійснення управління трансакційними витратами для ефективного

здійснення суб'єктом господарювання своєї діяльності. Розроблено механізм управління трансакцій�

ними витратами, який дозволяє показати місця виникнення трансакційних витрат, їхні види та можливі

шляхи управління такими витратами, що у свою чергу призводить до тримання управлінською ланкою

повною й релевантною інформацією, що дозволить приймати виважені оперативні управлінські рішен�

ня для покращення роботи підприємства загалом.

Висвітлено доцільність розгляду управління трансакційними витратами на підприємстві за двома

напрямами, які дозволяють розкрити причини та необхідність здійснення управління цими витратами.

Досліджено об'єкт та суб'єкт управління трансакційними витратами, а також запропоновано функції,

які має виконувати суб'єкт управління цими витратами для покращення діяльності підприємства.

The article studies the management of transaction costs at the company. The approaches, to determine

the nature of expense management and describes theoretical principles of management transaction costs.

Established expediency of control transaction costs for the effective performance of their entity. Designed

the mechanism of control transaction costs, which allows you to show the place of occurrence of transaction

costs, their types and possible ways to control these costs, which in turn leads to holding managerial complete

and relevant information, which will make better operational management decisions to improve enterprise as

a whole.

Management deals with the feasibility consideration transaction costs at the plant in two directions, that

allow you to discover the causes and the need for management of these costs. Investigated object and subject

of control transaction costs and proposed functions, who should perform the subject of managing these costs

to improve the enterprise.

Ключові слова: витрати, трансакційні витрати, управління витратами, система управління, управлі�
нський облік.
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Трансакційні витрати як специфічний вид витрат

суб'єктів господарювання розсіяні між витратами під�

приємства і знаходиться поза межами цілеспрямовано�

го управлінського впливу, а це вимагає раціональних

методів ведення обліку, управлінню та проведення ана�

лізу таких витрат.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання управління витратами знайшло своє відоб�

раження у працях Т.І. Адирової, О. Власенка, С.Ф. Го�

лова, І.Є. Давидовича, В.Ю. Звенячкіної, В. Зіновчука,
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Ю.Б. Кравчука, М. Махера, М.А. Меньшикової, Г.О.

Партина, Є.В. Рогатенюк, В. Рудницького, Т. Рудниць�

кого, І.Б. Садовської, Ф. Селто, Г.Б. Тітаренка, А.А. Ту�

рила, А.М. Турила, Р. Хілтона, А.І. Яковлєва, А.І. Ясі�

нської. Високо оцінивши праці науковців у сфері дослі�

джень управління витратами, але детальнішого розгля�

ду потребує дослідження проблеми управління трансак�

ційними витратами на підприємстві.

ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Завданням статті є висвітлити основні аспекти управ�

ління витратами, в тому числі трансакційними та запро�

понувати механізм управління такого роду витратами для

ефективного розвитку суб'єкта господарювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Поштовхом до виникнення і розвитку управлінсько�

го обліку можна вважати промислову революцію в ХІХ

ст. Так, М. Сміт слушно зазначає: "Зміна умов господа�

рювання створила потребу в інформації про витрати —

і тим самим з'явилися перші інформаційні системи

управлінського обліку" [1, с. 24].

Підсистема управлінського обліку слугує інтересам

ефективного управління, тому рішення про доцільність

її впровадження в тій або іншій формі варто приймати

на основі оцінювання співвідношення витрат та доходів

від її функціонування. Система управлінського обліку є

ефективною, якщо вона дає змогу полегшити досягнен�

ня цілей організації з найменшими витратами на орга�

нізацію і функціонування самої системи [2, с. 193].

Одна з основних складових управлінського обліку —

це управління витратами. С.Ф. Голов розглядає управ�

ління витратами як систему, що дає змогу чітко відсте�

жувати, аналізувати та контролювати витрати [3, с. 30].

Розглядаючи систему управління витратами Г.О. Пар�

тин [4], Р. Хілтон, М. Махер та Ф. Селто [5] зауважують,

що це сукупність взаємопов'язаних елементів, методів і

механізмів управління витратами, які утворюють певну

цілісність, за допомогою яких узагальнюються проце�

си постачання, використання ресурсів, а також вирішу�

ються чітко поставлені цілі, реалізуються тактичні і стра�

тегічні плани, що, у свою чергу, забезпечує ефективну

діяльність організації.

Сучасна система управління вважається не достат�

ньо ефективною, якщо вона на перше місце не ставить

"людський чинник", оскільки успіх будь�якої діяльності

насамперед залежить від зусиль трудового колективу,

професіоналізму суб'єктів управління, їх зацікавленості

у результатах своєї праці [6, с. 117]. Так, I.Є. Давидович

[7] та О.В. Крушельницька [8] вказують, що управління

витратами — це комплексний різносторонній та актив�

ний процес, який складається з керівних дії, які поляга�

ють в отриманні економічного розвитку підприємства.

А ось колектив авторів А.М. Турило, Ю.Б. Кравчук, А.А. Ту�

рило вказують на тому, що управління витратами являє

собою процес цілеспрямованого формування оптималь�

ного рівня витрат підприємства [9, с. 19].

Т.М. Салій зазначає, що ефективна система управління

витратами повинна бути суттєвим засобом їх зменшення

[10, с. 7]. Інший погляд має вчений А.І. Яковлєв, який вка�

зує на те, що ефективне управління витратами передусім

забезпечується не контролем ресурсів, а пошуком і реал�

ізацією кардинально поліпшених способів здійснення опе�

раційної діяльності, що й обумовлює рівень витрат на

підприємстві [11, с. 18]. На відміну від інших вчених Т.І.

Адирова зосереджує свою увагу не тільки на необхідності

зменшення витрат та їх раціоналізації, а й на формуванні

необхідної структури витрат [12, с. 16].

Головною метою управління витратами є досягнен�

ня максимального ефекту діяльності підприємства за оп�

тимальних витрат на його досягнення [13, с. 138]. Та�

кож М.А. Меншикова зазначає, що метою управління

витратами є процес їх оптимізації для виконання зав�

дань, які стоять перед економічним суб'єктом господа�

рювання [14, с. 115].

Вимоги до управління витратами на підприємствах

викликані тим, що на діяльність з формування собівар�

тості продукції має вплив різні фактори: зміна умов кон�

куренції; потреба покупців у продукції; впровадження

гнучкого автоматизованого виробничого обладнання;

комп'ютеризація процесу контролювання, виготовлен�

ня, контролю, якості продукції [15, с. 14].

Отже, система управління витратами має функціо�

нальний та організаційний аспекти, вона включає такі

організаційні підсистеми, як пошук і виявлення чинників

економії ресурсів, нормування та планування витрат за

їх видами та ресурсами, а це допомагає здійснювати облік

та аналіз витрат, що призводить до стимулювання еко�

номії ресурсів, а в подальшому до їх зниження [16, с. 48].

А це у свою чергу спонукає управління витратами базу�

ватися на застосуванні системного підходу до управлін�

ня, що дозволить систематизувати взаємозв'язок окре�

мих елементів підсистем із завданнями системи загалом,

а, як наслідок, до відповідності системи обліку завдан�

ням управління витратами. Керівництво господарюючо�

го суб'єкта за допомогою цієї системи управління мати�

ме змогу застосувати ефективні методи для оцінки і кон�

тролю результатів діяльності підрозділів та застосуван�

ню останніх досягнень економіки, математики та прак�

тики для подальшого удосконалення [17, с. 360].

З розвитком різноманітних економічних течій в

управлінні витрат виокремлюють у літературних дже�

релах основні їх концепції. Так, В.Ю. Звенячкіна [16],

Е.В. Рогатенюк, Р.В. Стіфонова [18] та Н.В. Гришко [19]

виділяють такі основні базові концепції управління вит�

рат: концепція витратоутворюючих факторів, концепція

додаткової вартості, концепція доданої вартості, кон�

цепція ланцюжка цінностей, концепція альтернативних

витрат, концепція трансакційних витрат, концепція АВС,

концепція стратегічного позиціонування, концепція вит�

рат, що пов'язана з якістю.

Однією із основних базових концепцій управління

витратами є концепція трансакційних витрат. Доктрин�

ним зерном концепції є той факт, що у будь�якій еко�

номіці є два види витрат: виробничі (операційні) і

трансакційні. Базовою одиницею в теорії трансакційних

витрат визначається акт економічної взаємодії, угода,

трансакція. Категорія трансакції розуміється гранично

широко і використовується для позначення обміну то�

варами, юридичними зобов'язаннями, угодами корот�

кострокового й довгострокового характеру, що вима�

гають детального оформлення і припускають просте

взаєморозуміння сторін. Витрати і втрати, якими може



Інвестиції: практика та досвід № 5/201712

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

супроводжуватися така взаємодія, одер�

жали назву трансакційних витрат [16, с.

47].

Вперше поняття трансакційних ви�

трат ввів у науковий обіг Р. Коуз. У своїй

праці "Природа фірми" (1937 р.) він вва�

жає, що трансакційні витрати — це ви�

трати, які виникають при використанні

цінового ринкового механізму. Цей вче�

ний вважає, що без поняття трансакцій�

них витрат неможливо зрозуміти, як пра�

цює економічна система та не можна про�

аналізувати численні її проблеми [20]. На

нашу думку, трансакційні витрати — це

витрати, пов'язані зі збиранням, оброб�

кою та аналізом даних про ринок; прове�

денням переговорів і прийняттям рішень;

контролем та аналізом виконання кон�

трактів і прав власності [21].

Доповнити сучасні концепції І. Б. Са�

довська пропонує за допомогою концепту�

альної моделі, яка буде орієнтована на уп�

равління трансакціями і передбачатиме ви�

користання облікової інформації у двох на�

прямках — до сфер відповідальності та до

центру регулятивних схем структур госпо�

дарського й державного управління. До

того ж ця модель забезпечить визнання двох

основоположних концепцій вартості — тру�

дової теорії вартості та маржиналізму (гра�

ничної корисності благ). Згадана дослідни�

ця передбачає також у своїй моделі розроб�

ку методології обліку трансакційних витрат,

зумовлених дефіцитом інформації, невизна�

ченістю й ризиками, і здійснення класифі�

кації трансакційних витрат з точки зору об�

межених ресурсів (економічна) та власних

інтересів (опортуністична), що сприятиме

контролю (COSO) й оцінюванню ефектив�

ності здійснення трансакцій. Впроваджен�

ня запропонованої концепції, на думку цієї

вченої, допоможе забезпечити зацікавлених

користувачів інформацією про трансакційні

витрати, які здійснюють підприємства у процесі посилення

економічної глобалізації; проводити системний аналіз ха�

рактеру, структури і динаміки цих витрат з метою посилен�

ня управління ними [22, с. 151].

Таким чином, в організації обліку витрат підприєм�

ства доцільно здійснювати процес управління трансакц�

ійними витратами. Таке управління цими витратами, бу�

дучи одним з основних факторів управління, забезпечить

якісне управління підприємством загалом, що дасть змогу

залишатися суб'єкту господарювання конкурентоспро�

можним і займати стійку позицію на ринку праці.

На наш погляд, дуже вдало В. Зіновчук та О. Вла�

сенко [23, с. 159] показали органограму механізму уп�

равління трансакційними витратами, яка розкриває по�

етапність здійснення управління ними. Механізм управ�

ління трансакційними витратами подано на рисунку 1.

Отже, механізм управління трансакційними витра�

тами розподілено на три рівні, кожен з яких пов'язаний

з вихідними даними попереднього рівня.

Функціональний рівень розкриває інформацію, де

саме виникають трансакційні витрати. Тут висвітлено,

що трансакційні витрати виникають у таких процесах

технології виробництва, як: кар'єрне господарство,

приймальне відділення, формувальне відділення, су�

шильно�обпалювальна ділянка, відділ збуту, відділ мар�

кетингу, юридичний відділ тощо. За рахунок методів

ідентифікації, спостереження та реєстрації інформація

з функціонального рівня потрапляє і деталізується на

емпіричному рівні, на якому розкриваються об'єкти

управління трансакційних витрат. Цей рівень показує

носіїв трансакційних витрат, тобто працівників, у яких

виникли трансакційні витрати, їхні види, відображає

склад та місця виникнення таких витрат. Отже, цей

рівень загалом відображає інформацію про трансакційні

витрати. Наступним рівнем є методичний рівень, де,

власне, висвітлено, які існують етапи управління транс�

акційними витратами, тобто що саме потрібно робити

для управління такими витратами. Ці етапи розподілено
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Рис. 1. Механізм управління трансакційними витратами
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логічно, оскільки за допомогою комунікаційних потоків

інформація від одного етапу передається до наступно�

го. Неврахування одного з етапів чи перескакування

через будь�який з цих етапів не забезпечить ефективне

управління трансакційними витратами.

Таким чином механізм управління трансакційними

витратами показує місця виникнення трансакційних вит�

рат, їхні види та можливі шляхи управління ними, що

дасть змогу управлінській ланці отримувати повну й до�

стовірну інформацію і приймати виважені управлінські

рішення, а це призведе до результативного управління

трансакційними витратами та ефективної роботи су�

б'єкта господарювання загалом.

Зауважимо, що управління трансакційними витра�

тами є трудомістким процесом і сукупністю робіт, які

діють на виокремлення та здійснення витрат у всіх ви�

дах діяльності для отримання раціонального рівня

трансакційних витрат підприємства. Складність управ�

ління трансакційними витратами зумовлена тим, що вони

розподілені між витратами підприємства, виникають на

всіх етапах здійснення господарської діяльності су�

б'єкта господарювання і в різних сферах відповідаль�

ності.

На нашу думку, управління трансакційними витра�

тами слід розглядати в двох напрямах. Перший напрям

показує, що трансакційні витрати збільшуються відпо�

відно до зростання невстановлених умов впливу зовні�

шнього середовища на підприємство та підвищення не�

надійності бізнес�партнерів. Рівень трансакційних вит�

рат впливає на інтенсивність цінової конкуренції, фор�

мування масштабу ринку, галузі виробництва, вид стра�

тегії просування товару, еластичність попиту на товар і

стадії життєвого циклу товару, покращує конкурентос�

проможність та збереження потужності підприємства.

Другий напрям передбачає скорочення трансакційних

витрат, що приводить до зменшення собівартості, ціни

продукції й витрат діяльності, оскільки величина транс�

акційних витрат впливає на кінцевий результат діяль�

ності підприємства.

Основне завдання управління трансакційними ви�

тратами підприємства — це посилення конкурентних

можливостей підприємства і забезпечення його резуль�

тативного функціонування на ринку за рахунок побудо�

ви раціонального механізму формування таких витрат.

Директор, менеджери, керівники сфер відповідаль�

ності та бухгалтери є суб'єктами управління трансакц�

ійними витратами. Відповідно, об'єктами управління

трансакційними витратами стають витрати, пов'язані з

вивченням і моніторингом ринку (ринків продавців,

ринків покупців) та цінової політики конкурентів, витрати

на проведення переговорів, укладання й юридичне оформ�

лення контрактів, витрати на контроль і дотримання

умов угоди.

На нашу думку, суб'єкт управління трансакційними

витратами виконує такі функції, як: інформаційна, яка

полягає у виокремленні із сукупності інформації, пов'я�

заної з трансакційними витратами, та наданні релеван�

тної інформації управлінській ланці; аналітична — в

аналізі інформації, пов'язаної з трансакційними витра�

тами, і пошуку шляхів та методів їхнього зменшення у

деяких структурних підрозділах, а в інших — збільшен�

ня цих витрат; прогнозна — у наданні ймовірних даних

про розміри виникнення трансакційних витрат у струк�

турних підрозділах підприємства; контрольна — у кон�

тролі трансакційних витрат і за виконанням наданих

рекомендацій сферам відповідальності.

ВИСНОВКИ
Отже, в господарській діяльності суб'єкта господа�

рювання з'являються нові об'єкти обліку, а саме

трансакційні витрати, яким необхідно приділяти більше

уваги, оскільки вони впливають не тільки на прибуток

діяльності підприємства, а й на конкурентоспро�

можність підприємства на ринку. Тому виникає не�

обхідність у розробці підходів та механізмів управлін�

ня трансакційними витратами на підприємстві, які доз�

волять отримувати оперативну та достовірну інформа�

цію про такі витрати від усіх підрозділів підприємства

де виникають такого роду витрати, її обробляти й ана�

лізувати, що сприятиме своєчасному прийняттю вива�

жених управлінських рішень для ефективного розвитку

підприємства. Проаналізована проблематика окреслює

актуальність та перспективи подальшого розвитку до�

сліджуваної теми.
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