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ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ
ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ СУБ'ЄКТА
ГОСПОДАРЮВАННЯ
Розкрито сутнісне значення терміна "трансакційні витрати", обгрунтовано актуальність до
сліджень трансакційних витрат в період перехідних процесів і трансформації економіки. Дос
ліджено процес формування трансакційних витрат і їх вплив на здійснення підприємницької
діяльності, проаналізовано склад трансакційних витрат на прикладі Львівського ВАТ "КОНВЕЄР".
The essence value of term is exposed "transaction costs", grounded actuality of researches of
transaction costs in the period of transients and transformation of economy. Investigational process
of forming of transaction costs and their influence during realization of entrepreneurial activity,
composition of transaction costs is analysed on the example of Lviv VAT "CONVEYER".
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ

Дослідженню теоретичних та методологічних питань
визначення трансакційних витрат та їх впливу на ефек)
тивність діяльності суб'єкта господарювання присвячені
праці відомих вітчизняних та зарубіжних вчених: С. Ма)
лахова, С. Архієреєва, Р. Капелюшникова, А. Шастітка,
В. Кокоревича, Дж. Коммонсона, М. Алексєєва, А. Алчі)
ана, Д. Норда, О. Вільямсона, Дж. Воллісаа, Р. Коуза, К.
Еррору, Дж. Робертса, Дж. Стиглера, П. Мілграма, Й.
Барцеля, Г. Клейнера та ін., які не тільки визнають існу)
вання трансакційних витрат у будь)якій господарській
діяльності, а й досліджують фактори їх виникнення.
Вивчення деяких аспектів структури трансакційних
витрат представлено в роботі вченого Г.А. Макухіна [7,
с.124—202], який значну увагу приділяє аналізу рівня
трансакційних витрат, пов'язаних із пошуком інформації
зовнішнього і внутрішнього впливу, необхідної для
організації діяльності суб'єктів ринку. Оскільки на ве)
личину трансакційних витрат впливають точність, дос)
товірність інформації, то в цьому контексті виникає по)
треба в грунтовній оцінці інформаційних потоків.

Трансформаційні процеси, які сьогодні відбувають)
ся в економіці України, загострюють проблему, оскіль)
ки вітчизняні підприємства змушені шукати шляхи опти)
мізації своєї діяльності.
Рівень витрат суб'єкта господарювання, як правило, зас)
відчує про ефективність його виробничо)господарської
діяльності. Від правильності і точності формування та ана)
лізу витрат, від вдалого вибору методів оптимізації витрат
при здійсненні підприємницької діяльності залежить і ефек)
тивність господарювання суб'єктів ринкових відносин.
Серед витрат, що супроводжуються при здійсненні
будь)якої господарської діяльності, виділяють і транс)
акційні витрати, як такі, що виникають унаслідок не)
ефективності сумісних рішень, планів, договорів, що ук)
ладаються, і неефективно створених організаційних
структур. Отже, грунтовне дослідження структури
трансакційних витрат і факторів, які впливають на них,
дозволяє виявити непродуктивні витрати чи втрати вза)
галі в діяльності суб'єкта господарювання, які можна
розцінювати як своєрідний резерв забезпечення висо)
МЕТА РОБОТИ
ких конкурентних позицій на ринку.
Головною метою даної статті є дослідження теоре)
тичних аспектів та окреслення прикладних проблем, які
АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
виникають при аналізі структури трансакційних витрат.
ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідження понять "трансакція" та "трансакційні Відповідно до мети, необхідно вирішити такі завдання:
витрати" спостерігається на різних рівнях економічних висвітлити процес формування трансакційних витрат у
процесів. Логічно, що наукова зацікавленість щодо цієї діяльності суб'єктів господарювання; дослідити вплив
проблематики в українській економічній науці зростає, структурних складових трансакційних витрат у діяль)
з'являються цікаві дослідження, пов'язані із аналізом ності суб'єктів господарювання для подальшого визна)
чення шляхів їх оптимізації.
різних аспектів даної категорії.
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ня до резерву сумнівних боргів; втрати від операційної
Під трансакційними витратами (ТВ) розуміють ви) курсової різниці (визначається сумою зміни курсу ва)
трати часу та інших цінних ресурсів підприємства на люти за операціями, активами і зобов'язаннями, що по)
різноманітні контакти підприємства зі своїм зовнішнім в'язані з операційною діяльністю підприємства); втрати
оточенням, тобто контакти з податковими та іншими від знецінення запасів, нестачі й втрати від псування
державними органами, спілкування зі своїми покупця) цінностей; визнані штрафи, пені, неустойки; витрати на
ми, постачальниками, партнерами, а також на внутрішні підвищення ділового іміджу підприємства; інші витрати
комунікації тощо [2, 3]. Оскільки трансакційні витрати операційної діяльності.
виникають у процесі управління виробничо)господарсь)
Важливою особливістю вищеперелічених витрат є
кою діяльністю підприємства і мають різноплановий те, що вони не формують виробничої собівартості про)
характер впливу на цю діяльність, тому їх доцільно згру) дукції, а покриваються за рахунок інших операційних
пувати у такі блоки [5,8]:
доходів та валового прибутку підприємства або збільшу)
I. Блок. Адміністративні витрати, до складу яких зде) ють валовий збиток.
більшого включають: витрати на оплату праці апарату
Для кращого розуміння даних витрат розглянемо їх
управління підприємством (працівникам маркетингово) структуру в динаміці на прикладі діючого підприємства
го, юридичного та комерційного відділів); витрати на галузі машинобудування, а саме Львівського ВАТ "КОН)
службові відрядження працівників апарату управління ВЕЄР".
та іншого загальногосподарського персоналу підприє)
За період 2005—2007рр. на ВАТ "КОНВЕЄР" спос)
мства; витрати на придбання та передплату спеціалізо) терігається значна частка трансакційних витрат, які в се)
ваної літератури для подальшого інформаційного забез) редньому становлять 38 % від загальної величини уп)
печення діяльності підприємства; витрати на придбання равлінських витрат підприємства. Причому така тенден)
ліцензій та інших спеціальних дозволів для ведення гос) ція спостерігається протягом тривалого часу і висвітлює
подарської діяльності; витрати на проведення корпора) проблему необхідності аналізу цих витрат, особливо в
тивних заходів: організацію прийомів, презентацій та умовах сьогодення, коли необхідно знаходити внутрішні
свят; придбання та розповсюдження подарунків або резерви підвищення ефективності господарювання.
безоплатне надання послуг в рекламних цілях); витрати
Впродовж 2005—2007рр. на ВАТ "КОНВЕЄР", як
на покриття витрат з врегулювання суперечностей у су) засвідчують дані табл.1, найбільший влив на форму)
дових органах; витрати на грошові компенсації за нена) вання структури трансакційних витрат мають ТВ,
дання безкоштовного житла, комунальних
Таблиця 1. Структура трансакційних витрат ВАТ
послуг тощо працівникам апарату управлін)
"КОНВЕЄР" за 2005—2007 рр.
ня та іншому загальногосподарському пер)
ɑɚɫɬɤɚ
соналу, відповідно до чинного законодав)
ɬɪɚɧɫɚɤɰɿɣɧɢɯ
ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ,
ства; витрати на оплату послуг комерційних
ɜɢɬɪɚɬ, %
%
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
банків та інших кредитно)фінансових уста)
2006 ɪ 2007 ɪ
нов (оплата розрахунково)касового обслу)
2005
2006 2007
ɞɨ
ɞɨ
говування, облік боргових вимог і зобов'я)
ɪɿɤ
ɪɿɤ
ɪɿɤ
2005 ɪ 2006 ɪ
19,0
зань, поштово)телеграфні послуги та інші Ɍȼ ɜ ɫɤɥɚɞɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ:
30,5
32,2
51,3 1,8
витрати пов'язані з грошовим обігом); вит) ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ
рати на послуги сторонніх організацій (не ɜɿɞɞɿɥɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, ɸɪɢɞɢɱɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ ɬɚ
ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ
11,1
10,9
13,2 -0,2
2,3
наведених вище): послуги зв'язку, транс) ɩɨɞɚɬɤɢ
ɬɚ ɡɛɨɪɢ
6,7
5,2
9,4
-1,5
4,2
портні послуги, поштові витрати, перекла) ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ
2,3
2,0
1,0
-0,3
-1,0
дацькі послуги, послуги з ведення реєстру ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ (ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ
ЦП, аудиторські послуги, інформаційно)кон) ɩɨɫɥɭɝɢ, ɩɨɲɬɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɰɶɤɿ
сультаційні послуги, послуги навчання та ɩɨɫɥɭɝɢ, ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɿ ɩɨɫɥɭɝɢ,
атестації, нотаріальні послуги, послуги стра) ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ,
ɧɨɬɚɪɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ,
хування, експертні послуги, інші витрати.
ɟɤɫɩɟɪɬɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹ ɨɝɨɥɨɲɟɧɶ,
II. Блок. Витрати на збут, які включають: ɿɧɲɿ ɜɢɬɪɚɬɢ)
10,4
14,1
27,7 3,7
13,6
витрати на транспортування, перевалку та Ɍȼ ɜ ɫɤɥɚɞɿ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɡɛɭɬ
7,7
10,9
14,7 3,2
3,7
страхування готової продукції; витрати на ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɫɥɭɠɛɨɜɿ ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ
4,2
4,4
7,5
0,2
3,1
проведення рекламних, передпродажних за) ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜɿɞɞɿɥɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ
ходів та на дослідження ринку стосовно то) ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ (ɪɟɤɥɚɦɧɿ
варів (робіт, послуг), що продаються даним ɩɨɫɥɭɝɢ, ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɸ
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɦɢɬɧɨ-ɛɪɨɤɟɪɫɶɤɿ ɩɨɫɥɭɝɢ,
підприємством; витрати на виготовлення ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ
ɩɨɫɥɭɝɢ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨнових видів тари; витрати на гарантійний ре) ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɜɢɫɬɚɜɤɚɯ,
монт (обслуговування) проданої продукції ɿɧɲɿ ɜɢɬɪɚɬɢ)
3,5
6,6
7,2
3,1
0,6
39,3
28,3
12,6 -11,0
-15,7
(якщо це передбачено умовами продажу Ɍȼ ɜ ɫɤɥɚɞɿ ɿɧɲɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ
0,8
6,1
0,0
5,3
-6,1
продукції); витрати, пов'язані з несплатою ɜɬɪɚɬɢ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɜɚɥɸɬɢ
0,6
1,5
0,4
0,9
-1,1
податків та зборів при реалізації (збуті) про) ɫɭɦɧɿɜɧɿ ɬɚ ɛɟɡɧɚɞɿɣɧɿ ɛɨɪɝɢ
ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɿɞ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɪɫɨɜɨʀ ɪɿɡɧɢɰɿ
14,3
4,7
0,5
-9,6
-4,2
дукції; інші витрати, пов'язані із збутом.
0,5
0,0
0,4
-0,5
0,4
III. Блок. Інші операційні витрати, тобто ɧɟɫɬɚɱɿ, ɜɬɪɚɬɢ ɜɿɞ ɩɫɭɜɚɧɧɹ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ
ɜɢɡɧɚɧɿ ɲɬɪɚɮɢ, ɩɟɧɿ, ɧɟɭɫɬɨɣɤɢ
2,6
0,6
1,3
-2,0
0,7
витрати на: дослідження та розробки; со)
ɿɧɲɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɉȾȼ,
бівартість реалізованої іноземної валюти ɳɨ ɧɟ ɩɿɞɥɹɝɚɽ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɸ,
(визначається шляхом перерахунку інозем) ɞɨɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɚɤɬɨɦ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ, ɫɭɦɚ
ної валюти в грошову одиницю України за ɭɰɿɧɤɢ Ɇɐ, ɩɿɞɩɢɫɤɚ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ
20,6
15,3
10,0 -5,3
-5,3
курсом Національного банку України на ɬɨɳɨ)
22,5
28,5
21,5 6,0
-7,0
дату продажу плюс витрати, пов'язані з про) Ɍȼ ɜ ɫɤɥɚɞɿ ɿɧɲɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ
22,5
28,5
21,5 6,1
-7,1
дажем іноземної валюти); сума безнадійної ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɡɚ ɤɪɟɞɢɬ
----100
100
100
дебіторської заборгованості та відрахуван) ɊȺɁɈɆ Ɍȼ
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ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ

Рис. 1. Структура трансакційних витрат
ВАТ "КОНВЕЄР" за 2007 р.

ТВ, відображених у складі інших опера)
ційних витратах (зменшення на 26,7%
порівняно з 2005 р.).
Такі зміни безпосередньо пов'язані
із використанням ВАТ "КОНВЕЄР" по)
слуг сторонніх організацій (транс)
портні послуги, поштові витрати, пере)
кладацькі послуги, аудиторські послу)
ги, інформаційно)консультаційні по)
слуги, нотаріальні послуги, послуги
страхування, експертні послуги, публ)
ікація оголошень тощо), які не були
адекватні до одержаних вигод від цих
послуг.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Дослідження трансакційних витрат в
період трансформації економіки Украї)
ни і загальної фінансової кризи набуває
особливої актуальності, оскільки відкри)
ває перспективи оптимізації всіх витрат
Рис. 2. Динаміка структурних зрушень складових
і відповідно зміцнення конкурентоспро)
можного статусу підприємств на ринку.
трансакційних витрат ВАТ"КОНВЕЄР" за 2005—2007 рр.
Трансакційні витрати виникають в про)
відображені у складі адміністративних витрат (за ос) цесі внутрішньої та зовнішньої діяльності підприємства
танні два роки тут спостерігається приріст витрат на і є важливим джерелом економії його фінансових ре)
19%). Ці зміни пояснюються збільшенням витрат на сурсів.
Аналіз трансакційних витрат, проведений на ВАТ
податки та обов'язкові платежі, а також збільшен)
ням витрат на: транспортні послуги, перекладацькі "КОНВЕЄР" за період 2005—2007 рр., яскраво проде)
послуги, аудиторські послуги, інформаційно)кон) монстрував, що величина трансакційних витрат зале)
сультаційні послуги, нотаріальні послуги, послуги жить від багатьох показників діяльності суб'єкта госпо)
страхування, експертні послуги, публікацію оголо) дарювання. Найбільш вагомими є ТВ, відображені у
складі адміністративних витрат — витрати на послуги
шень тощо.
Значний вплив при формуванні структури трансак) сторонніх організацій, тобто поштові та транспортні по)
ційних витрат мають ТВ, відображені у витратах на збут слуги, перекладацькі послуги, аудиторські послуги,
(за останні два роки спостерігається приріст витрат на інформаційно)консультаційні послуги, нотаріальні по)
4%), які є наслідком збільшенням витрат на службові слуги, послуги страхування, експертні послуги, публіка)
відрядження працівників відділу маркетингу та зростан) ція оголошень (за 2006—2007 рр. відбулося збільшен)
ням витрат на: рекламні послуги, ліцензування та сер) ня ТВ на 14,6%).
тифікацію продукції, митно)брокерські послуги, транс)
Подальші дослідження необхідно проводити в на)
портні послуги, інформаційно)консультаційні послуги, прямку пошуку резервів оптимізації трансакційних
витрат із застосуванням економіко)математичних ме)
участь у виставках тощо.
Слід зазначити, що діяльність даного підприємства тодів.
супроводжується і непродуктивними витратами, тобто
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