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Постановка проблеми. Ринкові трансформації та посилення конкуренції поступово 

перетворюють ділові взаємовідносини між суб’єктами господарювання на складний 
багатоступінчастий процес пошуку та підбору контрагента, його вивчення, підготовки до контрактації із 
ним, укладання угоди та виконання договірних умов. Суб’єктивізм та опортунізм учасників трансакції, у 
певній мірі, провокують виникнення трансакційних ризиків, загрожують суб’єктам господарювання 
формуванням трансакційних втрат, які у будь-якому випадку, впливають на результативність 
господарської діяльності. 

З одного боку, трансакційні витрати підприємства впливають на конкурентоспроможність 
продукції виробника, з іншого - на економічну ефективність діяльності всього підприємства, оскільки, 
незалежно від того, були такі витрати враховані чи ні, вони виступають складовою загальних витрат 
підприємства, а отже, будь-яка їх зміна не може не впливати на економічну ефективність. Тому 
дослідженню організації обліку трансакційних витрат необхідно приділити особливу увагу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у вивчення питань організації 
обліку та управління трансакційними витратами здійснили такі науковці, як А. Алчіан, Й. Барцель, 
О. Вільямсон, Дж. Коммонс, Д. Норт, а також російські та українські вчені Р. Капелюшніков, 
Я. Кузьмінов, А. Шастітко, Р. Пустовійт, В. Милошик та ін. Ними порушуються питання класифікації 
трансакційних витрат за різними ознаками та характером виникнення, проте до тепер питання 
організації їх обліку, контролю та управління залишаються поза увагою науковців. 

Постановка завдання. Мета статті - розглянути існуючі підходи зарубіжних та вітчизняних 
науковців щодо організації аналітичного і синтетичного обліку трансакційних витрат та обґрунтувати 
доцільність їх запровадження в облікову практику вітчизняних підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ідея виникнення і впровадження в економічну 
науку поняття «трансакційні витрати» походить від потреби суб’єктів, що приймають економічні 
рішення, володіти інформацією про те, яка частина понесених витрат на ведення господарської 
діяльності забезпечує приріст вкладеного капіталу (це основна виробнича діяльність з виготовлення 
продукції (робіт, послуг), яка підлягає реалізації, та обслуговуюча діяльність, яка охоплює процеси 
отримання інформації про економічне та ринкове середовище, правові та політичні умови, специфіку 
попиту і пропозиції продукції, налагодження економічних та виробничих бізнес-зв’язків, виконання 
заходів з просування виготовленої продукції). 

Основною причиною існування такої потреби виділяти трансакційні витрати у складі сукупних 
витрат є необхідність встановлення економічної результативності та ефективності прийняття 
управлінських рішень. Проте не зважаючи на те, що поняття трансакційних витрат виникло ще в 
середині минулого століття, бухгалтерським обліком воно до тепер не сприймається. Пояснити це 
можна, по-перше, консервативністю системи бухгалтерського обліку, що проявляється в інертності її 
реакції щодо здобутків економічної теорії. По-друге, відсутністю належного взаємозв’язку системи 
обліку із системою управління, яку облік обслуговує. По-третє, недооцінкою вагомості трансакційних 
витрат зі сторони науковців та практиків [14, с. 275]. 

На сьогоднішній день існує безліч трактувань трансакційних витрат, іноді навіть діаметрально 
протилежних. Достатньо зауважити, що в теоріях деяких економістів трансакційні витрати існують не 
тільки в ринковій економіці, як це вважали Р. Коуз, К. Ерроу та Д. Норт, а й в альтернативних способах 
економічної організації і, зокрема, у плановій економіці. Такої думки дотримувалися, наприклад, 
С. Чанг, А. Алчіан і X. Демсец, які стверджували, що максимальні трансакційні витрати 
спостерігаються в плановій економіці, що врешті-решт визначає її неефективність. 

Вперше ж поняття «трансакційні витрати» було запропоноване К. Далманом у 1979 р. в статті 
«The Problem of Externality» – як витрати збору і обробки інформації, витрати проведення переговорів і 
прийняття рішень, витрати контролю і юридичного захисту виконання контракту. Вже у праці 1988 р. 
«Фірма, ринок і право» Р. Коуз погоджується з поняттям «трансакційні витрати» і починає його 
використовувати замість терміну «витрати ринкових трансакцій». 

Нині ж трансакційні витрати розуміються переважною більшістю вчених, як витрати, які виникають 
при обміні правами власності і затрат, що призначені для їх зменшення; є витратами експлуатації 
перехідної економічної системи і тому мають безпосереднє відношення до витрат ринкової трансформації, 
являються невід’ємною та суттєвою характеристикою цього процесу [1, с. 112]. 
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Милошик В. І. наголошує, що трансакційні витрати - це витрати по встановленню і забезпеченню 
прав власності [11, с. 46]. 

Малахов С. В. визначає трансакційні витрати як різницю між даною ціною пропозиції і можливо 
більш низькою ціною, що сплачується покупцями в якості альтернативи більш високим витратам 
пошуку інформації, очікування та виробництва [9, с. 34]. 

Акцентуючи увагу на інформаційних та правових аспектах виникнення трансакційних витрат, 
О. В. Власенко висловлює думку, що трансакційні витрати - це сукупність економічних витрат на 
організацію та проведення контрактації між суб’єктами економічних взаємовідносин, що обумовлені 
формальними і неформальними умовами функціонування ринку [2, с. 20]. 

Р. Метьюзом акцентується увага не на трансакційних витратах як таких, а на витратах, 
пов’язаних із неефективністю діючої системи інституцій та низьким рівнем управлінням [10, с. 109]. 

Отже, узагальнення трактувань поняття «трансакційні витрати» дало змогу дійти висновку, що 
теоретичного консенсусу з приводу того, що насправді є трансакційними витратами, до тепер не 
досягнуто. На думку автора, трансакційні витрати - це витрати, пов’язані з організацією взаємодії та 
координації взаємовідносин між суб’єктами господарювання, які спрямовані на створення умов 
ефективного ведення господарської діяльності та передбачають зменшення економічних вигод 
внаслідок вибуття активів або збільшення зобов’язань за розрахунками. 

Організація обліку трансакційних витрат має починатись з відображення в обліковій політиці 
підприємства класифікації зазначених витрат, що дозволить, в першу чергу, визначитись з Робочим 
планом рахунків. 

Історія досліджень трансакційних витрат налічує кілька десятиліть, протягом яких науковцями 
було запропоновано цілий ряд підходів до класифікації трансакційних витрат. Проте серед всіх 
існуючих класифікацій трансакційних витрат вважаємо доцільним віддати перевагу класифікації, 
запропонованої Д. Нортом і Т. Еггертссоном за етапами трансакції (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Класифікація трансакційних витрат за Д. Нортом і Т. Еггертссоном [4, с. 97] 

 
Дані рис. 1 свідчать, що трансакційні витрати, перш за все, пов'язані з витратами на отримання 

інформації щодо потенційних покупців чи продавців та втратами від нестачі такої інформації, яка 
фактично перетворюється на додаткові витрати, пов'язані з купівлею товарів за цінами вищими, ніж 
рівноважні (чи з продажем за цінами, що є нижчими, ніж рівноважні) або ж втрати, що виникають у 
результаті купівлі товарів-субститутів [5, с. 131]. 

Витрати на пошук 
інформації: 
- витрати часу і ресурсів на 
отримання і обробку 
інформації; 
- втрати від недосконалості 
інформації; 
- витрати на пошук покупців 
чи продавців. 
 

Витрати по забезпеченню 
права власності:  
- витрати на  реєстрацію 
підприємства, на отри-мання 
ліцензій, на отримання 
юридичної адреси, на 
відкриття рахунків в банку 
тощо. 

Витрати на проведення 
переговорів та уклада-ння 
угод: 
- витрати на переговори; 
- витрати по укладанню та 
обслуговуванню угод; 
- витрати на проходження 
бюрократичних процедур. 

Витрати на вимірю-вання: 
- витрати на придбання 
обладнання для контролю 
якості; 
- витрати на стандартизацію; 
- витрати на придбання права 
на торгову марку. 
 

Витрати на специ-фікацію: 
- витрати на захист прав 
власності; 
- витрати для понов-лення 
порушених прав; 
- витрати на виховання 
«консенсусної ідеології»; 
- втрати від неякісної 
специфікації. 
 

Втрати від опортуніс-тичної 
поведінки: 
- витрати на контроль; 
- витрати на страхування 
ризиків; 
- витрати на запобігання 
поведінці контрагентів. 

Витрати захисту від третіх осіб,  
які претендують на частку користі від реалізації положень угоди 

Трансакційні витрати 

Витрати на моніторинг 
контрактів 
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До трансакціних витрат належать і витрати на укладання угод, а саме витрати, пов'язані з 
переговорами щодо умов продажу, юридичним оформленням угоди, а також втрати від 
опортуністичної поведінки контрагентів, які можуть виникати внаслідок невиконання або виконання не 
належним чином пунктів, передбачених в угодах [7]. 

Частиною трансакціних витрат є також витрати вимірювання якості товарів та послуг, витрати 
пов'язані з придбанням права використання торгової марки, так як це зобов’язує підприємство 
дотримуватись якісних норм, встановлених підприємством-інтегратором. 

Особливо важливими вважаються витрати на захист прав власності, які включають витрати на 
встановлення прав власності, втрати від неякісної специфікації прав власності, втрати внаслідок 
порушення прав власності та ненадійного їх захисту [13, с. 224].  

Виділення наступних форм трансакційних витрат дає підстави абсолютно чітко констатувати той 
факт, що вони можуть мати характер як офіційних легальних платежів (контрольованих), так і 
неофіційних та нелегальних виплат (неконтрольованих). Проте в бухгалтерському обліку мають 
знайти відображення лише ті трансакційні витрати, здійснення яких підтверджено відповідними 
документами, тобто контрольовані (рис. 2). [3, с. 38]. 

 

 
 

Рис. 2. Класифікація трансакційних витрат за рівнем підконтрольності 
 
Для відображення в обліку трансакційних витрат науковці та практики пропонують різні варіанти, 

зокрема, Ющак Ж. М. пропонує поглибити та розширити предметне наповнення рахунків 
бухгалтерського обліку, шляхом доповнення рахунків 92, 93, 94 та 97 відповідними субрахунками по 
обліку трансакційних витрат (рис. 3).  

Думку Ющак Ж. М. досить тісно підтримує Костирко І. Г. і пропонує також для відображення в 
обліку траксанційних витрат відкрити субрахунки на кожному з рахунків рахунків 92-99 (табл. 1). 

Проте погодитись з думкою зазначених науковців вважаємо було б не вірним, оскільки введення 
зазначеної кількості субрахунків на рахунках класу 9 створить облік трансакційних витрат досить 
обтяжливим і призведе до значних витрат часу та ускладнення відображення інформації у фінансової 
звітності. На думку автора, варто прислухатись до пропозицій Тимофієва С. В, проте лише в частині 
того, що для обліку трансакційних витрат варто застосовувати один з існуючих рахунків класу 9. 

Так, Тимофіїв С. В. пропонує звільнити один з існуючих рахунків класу 9 Плану рахунків для 
забезпечення можливості відокремленого обліку трансакційних витрат, а саме рахунок 98 з наступною 
назвою «Трансакційні витрати» та відкриттям субрахунків, призначених для обліку трансакційних витрат за 
їх видами [12, с. 58]. Проте внесення таких кардинальних змін до Плану рахунків вважаємо недоцільним, 
оскільки вони вимагають внесення цілого ряду змін до нормативних актів та методичних рекомендацій. 
Для обліку трансакційних витрат більш доцільно вважаємо скористатись рахунком 973 (який виключено з 
Плану рахунків) з використанням аналітичних рахунків за видами трансакційних витрат.  

Доцільність поданих пропозицій обґрунтовується тим, що трансакційні витрати, як свідчить 
практика, можуть виникати як під час операційної, так і під час здійснення інвестиційної та фінансової 
діяльності. Тож відкриття відповідних субрахунків на лише рахунках, призначених для відображення 
витрат операційної діяльності не дасть можливості повноцінного відображення в обліку понесених 
трансакційних витрат під час здійснення інших видів діяльності і до того ж є більш обтяжливим, ніж 
відкриття одного субрахунку на рахунку 97 «Інші витрати». 

Отже, з огляду на виділені групи трансакційних витрат та враховуючи вимоги чинного законодавства, 
запропоновано відображати дані витрати на рахунках 973 «Трансакційні витрати», 12 «Нематеріальні 
активи», 15 «Капітальні інвестиції» та 39 «Витрати майбутніх періодів» подальшим віднесенням їх на 
витрати періоду у вигляді амортизаційних відрахувань та списання витрат майбутніх періодів. 

Неконтрольовані трансакційні витрати не знаходять відображення в бухгалтерському обліку, хоча 
іноді їх сума близька або навіть більша за суму офіційних платежів. Вони можуть бути як не пов’язані з 
прямим порушенням закону (подяка чиновнику за прискорене вирішення питання), так і мати незаконний 

Трансакційні витрати 
 

Контрольовані: 
- витрати на пошук інформації; 
- витрати на проведення переговорів та 
укладання угод; 
- витрати на вимірювання; 
- витрати на специфікацію; 
- витрати на моніторинг контрактів. 

Неконтрольовані: 
- витрати захисту від третіх осіб; 
- витрати опортуністичної поведінки. 
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характер (плата за обхід заборон на ведення діяльності, плата за отримання індивідуальних пільг, доступ 
до ресурсів в обхід конкурентів, отримання держзамовлень тощо). При чому, в залежності від ділової 
стратегії підприємства, підкуп може відкривати шлях до отримання додаткових конкурентних переваг і 
приносити у підсумку значний прибуток або економію на постійних витратах. 

 

 
Рис. 3. Відповідність трансакційних витрат об’єктам бухгалтерського відображення [15] 

 
Таблиця 1 

Відображення в обліку трансакційних витрат за Костирко І. Г. [6, с. 112] 
 

Рахунки 

92 
«Адміні-
стративні 
витрати» 

93 «Витрати 
на збут» 

94 «Інші 
витрати 

операційної 
діяльності» 

95 
«Фінансові 
витрати» 

96 «Втрати 
від участі в 
капіталі» 

97 «Інші 
витрати» 

98 «Податки 
на прибу-

ток» 

99 «Надзви-
чайні 

витрати» 

Субрахунки 

92Х «Транс-
акційні 

витрати» 

93Х «Транс-
акційні 

витрати» 

94Х «Транс-
акційні 

витрати» 

95Х «Транс-
акційні 

витрати» 

96Х «Транс-
акційні 

витрати» 

97Х «Транс-
акційні 

витрати» 

98Х «Транс-
акційні 

витрати» 

99Х «Транс-
акційні 

витрати» 
 
Варто зазначити, що певні витрати, які носять незаконний характер, інколи на підприємствах 

оформлюються фіктивними первинними документами та приховуються у складі представницьких 
витрат за дебетом рахунку 92 «Адміністративні витрати». Тож виникає необхідність здійснення 
державного контролю за правомірністю визнання таких витрат у складі витрат діяльності та у складі 

Е
т
а
п
и
 т
р
а
н
с
а
кц

ії
 

Реєстрація підприємства 
(юридичної особи) та виконання 
пов’язаних з цим формальностей  

Пошук інформації про 
потенційних партнерів по 
трансакціях  

Вибір партнерів, просу-вання 
виготовленої продукції  

Підготовка та укладання угоди  

Контроль виконання угоди  

Витрати на реєстрацію, 
витрати на отримання дозволів 
(ліцензій) на ведення 
діяльності, витрати з 
нотаріального оформлення 
отримання або передачі прав 
власності, оплата 
консультаційних послуг 

Витрати на пошук партнерів,, 
інтернет-послуги, участь у 
виставках, презентаціях, 
вивчення економічного 
середови-ща галузі 

Просування виготов-леної 
продукції, маркетингова 
діяльність, допродажне 
обслуговування, про-дажне 
обслуговування, 
післяпродажне обслуговування 

Організація та прове-дення 
переговорів, комунікаційні 
витрати (телефоні розмови, 
транспортні і витрати на 
відрядження) 

Витрати на контроль за 
дотриманням умов договору та 
попередження недобросовісної 
поведінки партнерів 
Подолання бюрократичних 
бар’єрів 
Оплата пені, штрафів, судових 
витрат 
Використання систем захисту 
інформації та безпеки ведення 
бізнесу 
Витрати на юридичні 
консультації і аудиторські 
перевірки  

92 «Адміністративні 
витрати» 
94 «Інші витрати 
операційної діяльності» 
97 «Інші витрати» 
 

92 «Адміністративні 
витрати» 
94 «Інші витрати операційної 
діяльності» 

92 «Адміністративні 
витрати» 
93 «Витрати на збут» 

92 «Адміністративні 
витрати» 
93 «Витрати на збут» 
 

92 «Адміністративні 
витрати» 
93 «Витрати на збут» 
94 «Інші витрати операційної 
діяльно-сті» 
97 «Інші витрати» 
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валових витрат, оскільки дані факти призводять до викривлення інформації про діяльність 
підприємства у фінансовій звітності. 

Коли мова йде про облік трансакційних витрат, головне не в тому, ввести їх до складу балансу в 
капіталізованому вигляді і тим самим завищити вартість майна підприємства, а щоб організувати 
контроль за процесом їх виникнення. І саме це, на погляд науковців та практиків, і становить найбільш 
суттєву проблему, оскільки трансакційні витрати до тепер є розосередженими в обліку, при тому 
певна їх частина взагалі не потрапляє до облікової інформаційної системи [8, с. 165]. Належно 
організований облік, контроль і аналіз трансакційних витрат дозволить вирішити питання їх оптимізації 
та забезпечити таким чином суттєві резерви підвищення ефективності господарської діяльності. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, трансакційні витрати є невід’ємною складовою 
механізму функціонування сучасної економічної системи і справляють значний вплив на забезпечення 
умов взаємодії економічних суб’єктів. Зважаючи на значний обсяг та особливості виникнення і 
функціонування, вважаємо, що даний вид витрат об’єктивно підлягає відображенню у системі обліку 
та повинен бути ідентифікований як об’єкт контролю і аудиту. 
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Анотація 

Розглянуто існуючі підходи зарубіжних та вітчизняних науковців щодо організації 
аналітичного і синтетичного обліку трансакційних витрат. Обґрунтовано доцільність їх 
запровадження в обліковій практиці вітчизняних підприємств. 

Ключові слова: підприємство, трансакційні витрати, облік витрат, організація. 
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Аннотация 
Рассмотрены существующие подходы зарубежных и отечественных ученых относительно 

организации аналитического и синтетического учета трансакционных затрат. Обосновано 
целесообразность их внедрения в учетной практике отечественных предприятий. 

Ключевые слова: підприємство, трансакционные затраты, учет затрат, организация 
 

Annotation  
Existing approaches of foreign and domestic scientists concerning the organisation of the analytical 

and synthetic account transaction expenses are considered and their introduction in registration practice of 
the domestic enterprises is proved expediency. 

Key words: enterprises, transaction expenses, cost accounting, organization 
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МЕТОДИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ 
ЗА ВИТРАТАМИ НА ВИРОБНИЦТВО У 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
 
Постановка проблеми. Внутрішньогосподарський контроль є одним із видів контролю, який 

спрямований на вирішення проблем, котрі пов’язані з правильністю відображення і узагальненням 
інформації про фінансово-майновий стан та факти господарського життя підприємства. 
Сільськогосподарські підприємства, на жаль, не надають належної уваги проблемам 
внутрішньогосподарського контролю, що нерідко призводить до значних труднощів системного 
характеру. Ті підприємства, які постійно займаються вирішенням таких проблем мають суттєво менші 
ризики банкрутства, ніж ті, що не знаходять часу і ресурсів на нього. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку внутрішньогосподарського 
контролю в підприємствах, організаціях, закладах розглядали у своїх останніх наукових дослідженнях і 
публікаціях К.Багрій, Т.Бутинець, Н.Виговська, І.Дрозд, В.Максімова, Л.Нападовська, В.Пантелеєв, 
С.Петренко, В.Рудницький, В.Шевчук, Г.Яворова та інші вчені-економісти. Проблемам 
внутрішньогосподарського контролю у сільськогосподарських підприємствах присвячені праці вчених-
економістів І.Бабіч, Л.Гуцаленко, В.Дерія, М.Коцупатрого, Н.Кузик, У.Марчук, О.Подолянчук, 
Л.Рибалко, Л. Шатковської.  

У цих дослідженнях і публікаціях підняті проблеми щодо суті, ролі та місця 
внутрішньогосподарського контролю в системі управління підприємствами, організаціями, закладами; 
його класифікаційних ознак; об’єктів та суб’єктів; проблем, переваг та недоліків 
внутрішньогосподарського контролю в нинішній вітчизняній системі господарювання загалом і за 
видами економічної діяльності; стандартів такого контролю та його ефективності; централізації і 
децентралізації системи внутрішньогосподарського контролю тощо.  

Зокрема, І.Бабіч вважає, що для забезпечення дієвості системи контролю, сільськогосподарські 
підприємства мають надавати перевагу методам фактичного контролю (інвентаризації, оглядам, 
технічному контролю тощо) [1]. 

К.Багрій зауважує, що у підприємствах не приділяється увага орієнтації контролю на майбутнє у 
зв’язку з тим, що керівники підприємств і працівники обліку, переважно, працюють зі статистичними та 
обліковими даними минулих періодів [2]. 

Т.Бутинець не заперечує твердження, що поняття внутрішній контроль значно ширше за 
внутрішньогосподарський контроль, а останній здійснюється за господарськими операціями і 
процесами, що відбуваються у виробничих об’єднаннях (підприємствах) [3, с. 16]. 

М.Коцупатрий, У.Гуцаленко зазначають, що внутрішньогосподарський контроль разом із 
внутрішнім аудитом входить до системи внутрішнього контролю [5, с. 433].  

В основному, погоджуємось з цими авторами, хоча, з нашої точки зору, досі залишається не 
з’ясованою проблема щодо визначення місця внутрішньої ревізії, яку має право проводити ревізійна 
комісія підприємства. 


