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Класифікація трансакційних витрат суб’єктів рентних відносин
Зміна економічної формації в країнах пострадянського простору обумовила перегляд
ставлення до рентних відносин, а також здійснення оцінки їх ефективності. Останнє є
можливим за умови врахування трансакційних витрат, що безумовно виникають в умовах
рентних відносин. Наразі їх склад, і у першу чергу під час реалізації рентних відносин, залишається
нерозкритим. Стаття спрямована на розв’язання означеної проблеми, а також окреслення
способів відображення трансакційних витрат у системі бухгалтерського обліку. Отже,
дослідження в цьому напрямі є актуальними та перспективними.
Метою статті є ідентифікація та класифікація трансакційних витрат у системі рентних
відносин. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод пізнання сутності
рентних відносин та заходів щодо їх удосконалення; бібліографічний метод для ідентифікації
трансакційних витрат у контексті теорій власності, інституціоналізму, агентських відносин та
колабораційних альянсів як теоретичного підґрунтя реалізації рентних відносин; компаративний
аналіз економічної сутності, причин виникнення та класифікації трансакційних витрат;
абстрактно-логічний метод для обґрунтування основних теоретичних положень, формулювання
висновків; метод моделювання для побудови класифікації трансакційних витрат суб’єктів
рентних відносин.
На підставі вивчення останніх публікацій узагальнено існуючі підходи до визначення сутності
трансакційних витрат, ідентифіковано багатоваріантність їх класифікації, а також
розроблено класифікацію трансакційних витрат, що виникають у межах рентних відносин та
яка може бути покладена в основу їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку.
Практичне значення дослідження полягає у розробці класифікації трансакційних витрат, яка
спрощує їх ідентифікацію та зарахування до різних стадій реалізації рентних відносин.
Ключові слова: рентні відносини; рента; трансакційні витрати; класифікація трансакційних
витрат.
Актуальність дослідження. Рентні відносини є однією з важливих компонент ринкової економіки та
у загальному визначенні є відносинами, що виникають між соціально-економічними агентами з приводу
розподілу рентних ресурсів та доходів від їх використання. Теорія ренти пройшла тривалу еволюцію в
процесі розвитку економічної науки, під час якого змінювалися підходи і до визначення самої ренти.
Економічна історія розвитку людства свідчить про те, що рентні відносини виникли разом з приватною
власністю на землю. У процесі розвитку суспільства рентні відносини зазнали суттєвих трансформацій,
що обумовило появу нових видів ренти. Тривалість цього процесу остаточно не визначена, адже
революційні технологічні зміни, існуючі та майбутні нанотехнології, цифровізація економічних відносин
формуватимуть умови для появи нових рентних ресурсів штучної природи. Наведені зміни свідчать, що
питання ренти та рентних відносин не втратили своєї актуальності, адже з розвитком соціальноекономічних відносин, їх діджиталізацією поступово закріплюються результати перерозподілу об’єктів
власності, і навіть на об’єкти, що можуть генерувати ренту.
Розвиток рентних відносин обумовив появу трансакційних витрат, а також необхідність їх обліку,
врахування яких формує об’єктивну оцінку обсягу доходів від використання рентних ресурсів. Їх
ідентифікація можлива завдяки розгляду рентних відносин через призму теорії власності, теорії
інституціалізму, теорії агентських відносин, теорії колабораційних альянсів.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Суттєвий внесок у визначення пріоритетів трансформації
рентних відносин у пострадянських країнах здійснено вітчизняними і зарубіжними вченими, серед яких
Ю.Галинська, В.Голян, А.Гриценко, Б.Данилишин, В.Дементьєв, В.Жук, Г.Задорожний, Б.Кваснюк,
В.Мещеров, В.Міщенко, І.Михасюк, О.Носова, А.Олейник, В.Полтерович, Ю.Разовський, П.Саблук,
В.Тамбовцев, М.Хвесик, К.Шерстюкова, Ю.Яковець та інші. Проблеми формування, вилучення та
розподілу природної ренти й рентних платежів вивчали О.Боднар, О.Врублевська, М.Галущак,
Т.Гуровська, Н.Жикаляк, О.Захарчук, І.Кирилюк, Г.Пасемко та інші.
Питання класифікації ренти, ідентифікації правових та економічних умов обліку ренти, зокрема її
видів, розглядалися у публікаціях [1–4].
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Економіка, управління та адміністрування
Разом з цим, огляд останніх публікацій [5–15] засвідчує, що однією з причин, що уповільнює
розв’язання означених проблем розвитку рентних відносин, є недостатність досліджень, присвячених
ідентифікації, вимірюванню (оцінці), обліку, контролю та аналізу трансакційних витрат, які становлять
обов’язковий елемент системи економічних відносин в умовах ринку, зокрема рентних відносин.
Проблема полягає не у визначенні витрат, які пов’язані з безпосереднім залученням рентних ресурсів
в економічний кругообіг на рівні суб’єкта господарювання, а у визначенні трансакційних витрат,
пов’язаних з діями суб’єкта господарювання, які фактично роблять можливим таке залучення та
використання, – дії, які передують появі у суб’єкта господарювання ресурсів, що можуть генерувати ренту.
Вони стосуються формування ринкової позиції, отримання конкурентних переваг, подолання різних
ризиків та невизначеності, ринкового позиціонування тощо.
Однією зі складових розв’язання означеної проблеми є побудова класифікації трансакційних витрат,
що виникають в межах реалізації рентних відносин, а також визначення способів їх відображення в системі
обліку для ефективного управління такими витратами.
Метою статті є ідентифікація та класифікація трансакційних витрат у системі рентних відносин.
Методологічною основою дослідження є діалектичний метод пізнання сутності рентних відносин та
заходів щодо їх удосконалення; бібліографічний метод для ідентифікації трансакційних витрат у контексті
теорій власності, інституціалізму, агентських відносин та колабораційних альянсів як теоретичного
підґрунтя реалізації рентних відносин; компаративний аналіз економічної сутності, причин виникнення та
класифікації трансакційних витрат; абстрактно-логічний метод для обґрунтування основних теоретичних
положень, формулювання висновків; метод моделювання для побудови класифікації трансакційних витрат
суб’єктів рентних відносин.
Викладення основного матеріалу. Трансформація сучасного механізму фрагментарного
регулювання рентних відносин має відбуватися системно, з обов’язковим вдосконаленням: методів обліку
рентних ресурсів та розробки методики обчислення рентних доходів; системи оподаткування
надприбутків з урахуванням специфічних джерел та умов формування різних видів ренти;
інституціоналізації форм привласнення і вилучення ренти шляхом забезпечення чіткої специфікації прав
власності; унормування виробництва, привласнення і вилучення різних видів ренти, обмеження
неефективного та стимулювання їхнього ефективного використання з метою підвищення
конкурентоспроможності національної економіки та підвищення добробуту населення України.
Означена трансформація може бути реалізована за умов ідентифікації правових та економічних
передумов обліку ренти.
Результати проведених досліджень, викладених у публікації [16] свідчать, що правовими підставами
обліку результатів рентних відносин є: ідентифікація суб’єкта, якому належить об’єкт (рентоутворюючий
фактор (ресурс)), та суб’єкта, який використовує об’єкт (рентоутворюючий фактор (ресурс));
регламентація механізму реалізації рентних відносин; правова підстава для розрахунків за
рентоутворюючий фактор (ресурс) – договір ренти або інший правовий акт, що урегульовує рентні
відносини.
До економічних передумов, необхідних і достатніх для організації та ведення обліку ренти суб’єктом
господарювання, слід зарахувати ідентифікацію: об’єкта – рентоутворюючого фактора (ресурсу), який
використовує (експлуатує) суб’єкт господарювання – платник ренти; економічної вигоди від використання
(експлуатації) такого об’єкта; економічної переваги від використання (експлуатації) такого об’єкта;
доходу суб’єкта, що використовує (експлуатує) такий об’єкт, що включає в себе ренту; рентного доходу
або частки ренти в доході від певного виду діяльності для подальшого здійснення рентного платежу;
документального забезпечення відображення факту виникнення ренти (рентного доходу) та рентного
платежу.
Означені правові та економічні передумови обліку рентних відносин пов’язані з трансакційними
витратами, що ідентифікуються у контексті теорії прав власності, теорії агентських відносин, теорії
інституціалізму, теорії колабораційного альянсу (рис. 1).
Так, згідно з теорією агентських відносин, з розділом економічної теорії трансакційних витрат,
держава як головний політичний, соціальний та економічний актор виконує роль принципала та розробляє
інституціональну матрицю – сукупність основних економічних, соціальних, правових норм для
економічного суб’єкта, і той має діяти тільки в її межах. У переважній більшості випадків, зокрема в
частині використання природних ресурсів, дії принципала не враховують їх обмеженість, право їх
власників на ренту від використання природних ресурсів, адже рентні платежі формують дохідну частину
державного та місцевих бюджетів та не можуть бути визнані доходами власників природних ресурсів.
Разом з тим, агентські відносини супроводжуються трансакційними витратами, тому їх дослідження є
актуальним.
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Рис. 1. Вплив наукових теорій на рентні відносини
За теорією інституціоналізму та неоінституціоналізму рентні відносини регулюються інститутами, що
визначають норми використання рентних ресурсів, а також розподіл рентних доходів через сплату рентних
платежів, які за своєю суттю заклали основу психологічної теорії економічного розвитку. Прагматична
поведінка економічних суб’єктів, пошук економічної переваги та прибутку, захист майнових прав, зокрема
на рентні ресурси, обумовлюють виникнення трансакційних витрат, що створюють необхідні для цього
умови. В країнах з ринковою економікою частка трансакційних витрат є достатньо великою, адже такі
інститути, як приватна власність, гроші, конкуренція, торгівля, прибуток та інші організовують і
регулюють поведінку економічних агентів достатньо довго. В пострадянських країнах, економіка яких
навряд чи може бути ідентифікована як ринкова, такі інститути або «інституції» знаходяться на стадії
формування. Це обумовлює брак досліджень з проблематики трансакційних витрат, адже за умов
недосконалості інститутів значна частина трансакційних витрат знаходиться в «сірій зоні» їх ідентифікації,
а отже й обліку.
Наразі найбільш слабким місцем рентних відносин є недосконалість такого інституту, як право
власності. У витоків теорії прав власності стояли відомі американські вчені Р.Коуз та А.Алчіан.
У подальшому свій внесок у розроблення цієї теорії здійснили І.Барцелъ, Г.Демсец, Г.Калабрезі, Д.Норт,
Р.Позер. Економічні (тобто доправові) умови виникнення власності базуються на обмеженості ресурсів та
господарській доцільності їх виокремлення (уособлення) в коло власного приватного (відчуженого від
інших) користування. Однією з важливих ознак рентних ресурсів є їх вичерпність або обмеженість, тому
захист права на їх володіння, розпорядження, а отже специфікація прав власності є основою цивілізованих
рентних відносин, економічну вигоду від реалізації яких мають одержувати всі суб’єкти.
Певною мірою досягнення означеної мети супроводжується трансакційними витратами, однак повна
реалізація мети у переважній більшості пострадянських країн, а також країн третього світу, є неможливою
за умов недосконалого урегулювання рентних відносин.
Розв’язанням проблем рентних відносин, на думку Ю.Галинської, може бути впровадження механізму
колабораційних альянсів. Цей механізм не є новим, він функціонує в системі економік західних країн уже
досить тривалий час. Базується цей механізм на положеннях теорії колабораційних альянсів. Ця теорія
містить створення ринкової влади для отримання монопольної ренти, теорію ресурсної залежності,
стратегічні варіанти і теорію трансакційних витрат [17].
Впровадження положень теорії колабораційних альянсів у природокористуванні, на думку
Ю.Галинської, дозволить зняти низку питань політичного протистояння, а також сприятиме посиленню
відповідальності місцевих і регіональних громад за розвиток власних територій, а також підвищенню
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ефективності використання місцевих ресурсів, що в кінцевому підсумку може посилити
внутрішньодержавну інтеграцію та економічну цілісність України [17]. Разом з тим, впровадження теорії
колабораційних альянсів набуде практичного значення за умов поглибленого вивчення транcакційних
витрат для потреб їх подальшого обліку.
Наразі реалізація рентних відносин здійснюється через особливий економічний механізм створення й
розподілу доданої вартості, який є сукупністю ринкових, законодавчих, організаційно-адміністративних
та інших заходів, що впливають на поведінку учасників відносин у сфері господарювання і формують
матеріальну зацікавленість подальшої участі в процесі виробництва.
Важливу роль у реалізації рентних відносин набуває їх об’єкт – ресурс, використання якого у
господарській діяльності генеруватиме ренту. Для володіння таким ресурсом, як правило, слід здійснити
певні дії, зокрема понести певні витрати на одержання права власності на його подальше використання /
експлуатацію, а також витрати на його поліпшення та охорону майнових прав. Такі витрати
ідентифікуються як трансакційні витрати.
Найбільшої актуальності набуває дослідження трансакційних витрат у реалізації відносин власності
на природні ресурси, адже вони безпосередньо пов’язані з формуванням та розподілом природної ренти,
яку слід розглядати видом економічної ренти [18]. Зокрема, це стосується трансакції щодо:
 передання повноважень держави управління власністю на природні ресурси в регіони,
економічний поділ доходів від власності на природні ресурси, витрат на охорону, відтворення й
відновлення природних ресурсів;
 дотримання умов та економіко-екологічних обмежень використання певних природних ресурсів
окремим або групою економічно відокремлених суб’єктів, які одночасно використовують той самий
природних ресурс;
 моніторингу та контролю за виконанням економіко-екологічних обмежень.
У дещо зміненому складі та змісті мають місце трансакційні витрати, пов’язані з
залученням / формуванням, використанням / експлуатацією інших ресурсів, що обумовлюють одержання
економічної ренти.
В реалізації рентних відносин щодо природних ресурсів А.Мартієнко виокремлює трансакційні
витрати реалізації форм і прав власності на природні ресурси та природні об’єкти та витрати, що
створюють умови для власника та користувача природного ресурсу та доходу від його використання у
визначених пропорціях у системі економічних відносин природокористування, а також затрати власників
та користувачів у процесі організації природокористування, розподілу власності та обміну власністю в
природокористуванні [5, с. 356].
До трансакційних витрат враховуються й витрати на залучення ресурсів у діяльність суб’єкта
господарювання, а також його активні дії щодо формування ринкової позиції, отримання конкурентних
переваг, подолання різних ризиків та невизначеності, ринкового позиціонування, яке б разом
забезпечувало можливість генерування ренти, – наддоходу, що перевищує величину нормального доходу,
притаманного умовам досконалої конкуренції.
Отже, трансформація механізму регулювання сучасних рентних відносин має відбуватися системно, з
обов’язковим удосконаленням: методів обліку рентних ресурсів та розробки методики обчислення
рентних доходів; системи оподаткування надприбутків з урахуванням специфічних джерел та умов
формування різних видів ренти; інституціоналізації форм привласнення і вилучення ренти шляхом
забезпечення чіткої специфікації прав власності; унормування виробництва, привласнення і вилучення
різних видів ренти, обмеження неефективного та стимулювання їхнього ефективного використання з
метою підвищення конкурентоспроможності національної економіки та добробуту громадян країни [19].
Також одним із важливих завдань трансформації механізму рентних відносин є визначення підходів
до обліку трансакційних витрат, що виникають у межах таких відносин.
Вагомий внесок у дослідження трансакційних витрат здійснили Р.Коуз, К.Делмен, А.Алчіан,
Й.Барцель, Дж.Б’юкенен, Г.Демсец, М.Дженсен, У.Меклінг, О.Вільямсон та інші.
Термін «трансакційні витрати» («transaction cost») був введений у науковий оборот К.Делменом у
1979 р. у статті «The Problem of Externality» [20]. Поняття «трансакційних витрат» К.Делмен
використовував для характеристики витрат на збір та обробку інформації, проведення переговорів і
прийняття рішень, витрат на контроль та юридичний захист виконання контракту. Суттєво поглибили
дослідження трансакційних витрат й інші науковці, серед яких Дж.Джоунс, С.Гроссман, П.Мілгром,
Д.Крепс, Дж.Стіглер, Дж.Робертс, С.Хілл та інші.
Слід погодитися з думкою І.Садовської та Ю.Биховець, що: «Введення в економічну науку поняття
“трансакційних витрат” вважається значним теоретичним досягненням, адже завдяки йому визнано
затратність взаємодії суб’єктів господарювання на ринку. … Водночас розвиток теорії триває й сьогодні.
… Набуває значення питання обліку таких затрат та відображення їх у первинних бухгалтерських
документах і звітності з метою проведення аналізу їх формування та прийняття рішень про майбутню
діяльність» [21, с. 64].
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Поряд з безумовно позитивною оцінкою розбудови теорії трансакційних витрат є й певні
застереження. Так, на думку С.Рямова « … трансакційні витрати у промислово розвинених країнах можна
віднести до витрат ефективно функціонуючої системи господарювання. Водночас у країнах з
посттрансформаційною економікою ці витрати включають те, що можна умовно назвати “баластом”,
оскільки більша частина витрат даного типу йде на підтримання існування старих, неефективних
інститутів господарювання, які часто використовуються певними “групами інтересів” для перерозподілу
ренти на свою користь» [22, c. 32]. На нашу думку, ставлення до трансакційних витрат як до складової
тіньової економіки та як до однієї з умов її існування є помилковим. Основною причиною її існування є
бажання одержувати «бюрократичну ренту» та небажання здійснювати контроль за дотриманням норм
господарювання усіма учасниками відносин у сфері господарювання, а також оцінку законності,
доцільності та ефективності управлінських рішень органів державної влади місцевого самоврядування.
Ігнорування означених заходів, а також переоцінка досягнутих результатів на макро- та мезорівнях
дозволяє формувати позитивну оцінку управлінських рішень в умовах невизначеності.
Наразі переважна більшість дослідників намагається побудувати власну класифікацію трансакційних
витрат з урахуванням класифікацій та видів трансакційних витрат, що розробили та описали Е. де Сото,
К.Менар, П.Мілгром та Дж.Робертс, Д.Норт та Т.Еггертсон, О.Вільямсон.
Вивчення результатів останніх досліджень, переважно українських дослідників, дозволило
встановити, що трансакційні витрати вивчаються у контексті: сутності; класифікації; відображення в
обліку; управління; оцінки; контролю [19].
Сучасні дослідники, спираючись на погляди зарубіжних вчених та враховуючи існуючі розбіжності у
тлумаченні сутності трансакційних витрат, зазначають, що трансакційні витрати:
 виникають при обміні правами власності;
 є наслідком взаємодії в ринкових умовах господарювання;
 є наслідком договірного процесу;
 здійснюються з метою ліквідації дефіциту інформації;
 складають переважну більшість витрат суб’єкта господарювання за винятком витрат виробництва [19].
На нашу думку, трансакційні витрати – це обсяг спожитих фінансових ресурсів суб’єкта
господарювання, необхідних для забезпечення організації діяльності, тривалого функціонування та
конкурентоздатності в умовах невизначеності.
Прикладом таких витрат є: витрати, пов’язані зі створенням суб’єкта господарювання (державна
реєстрація, ліцензування, інше юридичне супроводження реєстрації бізнесу); витрати, пов’язані із
захистом бізнесу, а також його майнової бази; витрати, пов’язані з налагодженням та контролем виконання
договірних відносин з покупцями та замовниками, постачальниками та підрядниками; витрати на
одержання інформації про стан ринку та конкурентів, а також ведення конкурентної боротьби.
Безумовним є й те, що трансакційні витрати є характерними для економічних систем, які мають ознаки
ринкової економіки, вони виникають абсолютно у всіх економічних суб’єктів, адже їх здійснення є
обов’язковим з причини зрозумілого економічного інтересу та відповідного бажання таких суб’єктів –
одержати певні конкурентні переваги, тому трансакційні витрати – це, у першу чергу, витрати будь-якої
форми економічної взаємодії.
Враховуючи означене, трансакційні витрати виникають як на макроекономічному рівні, адже
економічна взаємодія здійснюється між інститутами влади (регуляторами функціонування економічної
системи, зокрема правоохоронними та судовими органами), а також окремими суб’єктами
господарювання, так і на мікроекономічному рівні, - у межах окремого суб’єкта господарювання, оскільки
їх здійснення спрямоване на подовження життєвого циклу такого суб’єкта.
Важливо зазначити й той факт, що частина трансакційних витрат має об’єктивний характер, тобто
пов’язана з подіями, що породжують втрати (негативні наслідки), а частина суб’єктивний, тобто пов’язана
з активними діями суб’єкта господарювання та його очікуваннями, зокрема тими, що стосуються
отримання певних економічних вигід. У нашому випадку увага сконцентрована на другій частині витрат і
пов’язана із намірами суб’єкта господарювання отримати ренту, тобто наддохід.
У контексті методики бухгалтерського обліку як виду професійної діяльності проблема трансакційних
витрат традиційно розглядається крізь питання про їх класифікацію, яка б забезпечила відображення
трансакційних витрат на рахунках бухгалтерського обліку. Як зазначає С.Архієреєв: «Виявлення
класифікаційних ознак трансакційних витрат складає основу розробки методології їх бухгалтерського
обліку, аналізу та контролю як важливих функцій управління» [23, с. 80]. Натомість проблема дещо
складніша й пов’язана з обмеженнями чинної методології бухгалтерського обліку.
На необхідності врахування особливостей трансакційних витрат під час їх дослідження, побудови
системи їх вимірювання, обліку та контролю також наголошує Г.Козаченко та інші [24]. Автори
монографії [24] зазначають: «Трансакційні витрати є невидимими, неочевидними витратами. Вони сховані
між іншими накладними затратами підприємства та затратами періоду. Однак, незважаючи на
невидимість, трансакційні витрати можуть серйозно впливати на рівень затрат і фінансові результати
27

Економіка, управління та адміністрування
підприємства, собівартість одиниці продукції і, зрештою, на цінову конкурентоспроможність
підприємства. Тому вивчення передумов і джерел виникнення трансакційних витрат, оцінка їх рівня та
впливу на ефективність діяльності підприємства є новим завданням, що потребує відповідного вирішення
й обґрунтування способів вирішення» [24, с. 6].
Наразі існують різні пропозиції щодо класифікації трансакційних витрат. Окремі дослідники
звертають увагу на доцільність поділу трансакційних витрат на:
 витрати мікроекономічного та макроекономічного походження [25, 26];
 витрати інституціональних трансакцій та витрати товарних трансакцій [27].
Також у наукових джерелах викладені пропозиції класифікувати трансакційні витрати за:
 ознаками «до трансакції» та «після трансакції» [8, c. 97];
 рівнем і віддзеркаленням у фінансових документах, доцільністю використання, візуалізацією,
періодичністю, сферою виникнення, видами діяльності суб’єкта господарювання, відношенням щодо
інституціональної економіки, контракту, носія, офіційної економіки, суб’єкта господарювання,
економічної системи, трансакції, що дозволяє підвищити якість прогнозування розвитку суб’єктів
господарювання, виявлення й реалізації резервів зростання їх прибутку [28, с. 156];
 типом витрат, характером, типом контракту, суб’єктами, відношенням до ринкових механізмів,
організаційною формою [29];
 видом діяльності; способом виявлення фактів господарської діяльності; періодичністю;
господарськими процесами; технологією виробництва; сферою відповідальності (для потреб
управлінського обліку) [14];
 видом діяльності; стадією договірного процесу; видом (спрямуванням) договору (для потреб
бухгалтерського обліку) [30].
Заслуговує на увагу й класифікація, розроблена А.Ясинською та Н.Микитюк [31]. Зокрема для потреб
управлінського обліку дослідники узагальнили результати попередніх досліджень та розробили
удосконалену класифікацію трансакційних витрат для різних завдань, а саме:
 для оцінки трансакційних витрат та визначення впливу на фінансові результати: за видами
діяльності, за можливістю відображення в обліку, за доцільністю здійснення, за періодами виникнення, за
джерелами відшкодування, за етапами трансакцій;
 для контролю трансакційних витрат: за рівнем контрольованості, за порядком обчислення;
 для прийняття управлінських рішень: залежно від прийняття управлінських рішень, за кількістю
транзакцій, за відношенням до витрачання коштів, за сферою виникнення, за характером контрактів
[31, с. 447].
Наведені пропозиції важливі з погляду завдання ідентифікації факторів, які раніше не вважалися
суттєвими під час прийняття управлінських рішень, проте впливали на вартість, а отже, і на ефективність
економічних відносин, зокрема рентних відносин між різними економічними суб’єктами на всіх рівнях
економічної системи [19].
Також існує низка пропозицій, які мають методичну спрямованість і стосуються можливості
відображення трансакційних витрат на рахунках бухгалтерського обліку, однак їх переважна більшість є
адаптацією існуючої класифікації витрат шляхом перекласифікації або виділенням видів трансакційних
витрат без відповідних ознак [12].
Досліджуючи питання класифікації трансакційних витрат, М.Шигун [32, с. 343] ідентифікувала 34
класифікаційні ознаки, що вирізняються окремими авторами. Глибинне осмислення такого поділу
трансакційних витрат дозволило М.Шигун дійти висновку щодо доцільності виділення додаткових
аналітичних розрізів у частині адміністративних витрат, витрат на збут та інших витрат операційної
діяльності.
Характеризуючи трансакційні витрати, зазвичай, звертають увагу на причини чи обставини, що їх
породжують, надаючи їм певної негативної характеристики. Це в подальшому часто призводить до
необґрунтованого прагнення їх зменшити. Не заперечуючи такої необхідності, вважаємо за доцільне
вказати, що трансакційні витрати більше потребують управління та оптимізації, ніж просто контролю,
здійснивши їх попереднє відображення на рахунках бухгалтерського обліку. Таке відображення не може
бути самоціллю, а має бути похідним від управлінських задач та стратегічних інтересів. Адже понесення
витрат, якщо воно було зроблено свідомо, тобто відповідно до управлінських інтересів, має за мету
отримання певних економічних вигід, зокрема ренти [19].
Усвідомлюючи важливість класифікації трансакційних витрат, що виникають при рентних відносинах,
слід зважати на те, що набуття права на рентний ресурс, продаж готової продукції, роботи, послуги, що
вироблені з використанням рентного ресурсу, передача рентного ресурсу іншому суб’єкту
господарювання відбуваються лише на підставі угод – трансакцій. З цієї причини розгляд сутності
трансакційних витрат, виділення їх видів набуває важливого значення для підвищення ефективності
рентних відносин.
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Отже, трансакційні витрати, що безумовно виникають у межах здійснення рентних відносин, можуть
бути класифіковані за такими ознаками з виокремленням їх наступних видів (табл. 1).
Таблиця 1
Класифікація трансакційних витрат суб’єктів рентних відносин
Ознака

Вид витрат

1.1) витрати на пошук
інформації

1.2) витрати на
проведення переговорів
щодо умов контракту
1) «до
укладання
угоди»

1.3) витрати на
укладання угоди
1.4) витрати на
специфікацію прав
власності
1.5) витрати на
вимірювання якості
товарів та послуг,
подальший продаж яких
формуватиме навіть
рентний дохід

2.1) витрати на захист
прав власності

2) «після
укладання
угоди»

2.2) витрати, що
виникають в результаті
порушення умов
контракту
2.3) витрати на
моніторинг за
дотриманням умов угоди
2.4) витрати на захист від
третіх осіб
2.5) витрати на облік,
звітність (її подання) та
адміністрування рентних
платежів

Витрати
1.1.1) витрати на пошук інформації на стадії залучення
рентного ресурсу;
1.1.2) витрати на пошук інформації про потенційних
партнерів та споживачів продукції, виробленої за
використання рентного ресурсу;
1.1.3) витрати на рекламу та зустрічі з потенційними
клієнтами;
1.1.4) витрати, що визнаватимуться збитками,
обумовленими недостовірною інформацією
1.2.1) витрати на переговори щодо умов та форми угоди
про набуття права на використання / експлуатацію
рентного ресурсу та/або продажу продукції, що принесе
навіть рентний дохід;
1.2.2) витрати на оплату консультаційних послуг
юридичного та економічного характеру
1.3.1) витрати на узгодження змісту угоди;
1.3.2) витрати на оформлення, реєстрацію угоди та
документів, що мають бути розроблені за наслідками
угоди
1.4.1) витрати на реєстрацію прав власності;
1.4.2) витрати на оплату юридичного супроводження
1.5.1) витрати на розробку та впровадження технічних,
технологічних стандартів та стандартів якості;
1.5.2) витрати на контроль якості;
1.5.3) витрати на технічне забезпечення та проведення
процесу вимірювання;
1.5.4) витрати на оплату послуг з вимірювання якості
третіми особами;
1.5.5) витрати, що визнаються збитками від помилок
вимірювання
2.1.1) витрати на оплату послуг державних та судових
органів;
2.1.2) витрати на встановлення прав, що порушенні при
виконанні контрактів;
2.1.3) витрати, що визнаються збитками від
недостатнього захисту прав власності
2.2.1) витрати опортуністичної поведінки;
2.2.2) втрати від подій, що непередбачені контрактом
2.3.1) витрати на проведення моніторингу;
2.3.2) витрати, що визнаються збитками від неякісно
проведеного моніторингу
2.4.1) витрати на фізичну охорону рентного ресурсу;
2.4.2) витрати на захист від претензій третіх осіб на
частку рентного доходу;
2.4.3) витрати на юридичне супроводження розгляду
претензій
2.5.1) витрати на організацію та ведення обліку рентних
ресурсів, рентних доходів та рентних платежів, а також
складання звітності;
2.5.1) адміністрування рентних платежів
29

Економіка, управління та адміністрування
Відображення видів трансакційних витрат, наведених за ознаками запропонованої класифікації, може
відбуватися шляхом виділення додаткових аналітичних розрізів до адміністративних витрат, витрат на
збут та інших операційних витрат.
Висновки та перспективи подальших досліджень. За результатами проведеного дослідження
встановлено, що трансакційні витрати є обов’язковим атрибутом рентних відносин та необхідною
складовою успішної діяльності суб’єкта господарювання. Визначення їх ефективності є можливим за
умови їх обліку. Контроль та аналіз складу та структури трансакційних витрат сприятиме не лише
зростанню показників рентабельності та фінансової стійкості суб’єктів господарювання, а одержанню
достовірної інформації про фінансові результати від використання або експлуатації рентних ресурсів.
З метою удосконалення інформаційного забезпечення процесу прийняття управлінських рішень
суб’єктами рентних відносин, що зобов’язані вести бухгалтерський облік та складати фінансову звітність,
побудовано класифікацію трансакційних витрат, яка відображає їх види та може бути покладена в основу
організації їх управлінського обліку, контролю та аналізу.
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