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УТОЧНЕННЯ СУТІ КАТЕГОРІЇ «ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ» В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ 
 
С. В. Тимофіїв, аспірант, Львівський національний аграрний університет 

 
Проаналізовано погляди вчених на економічну природу трансакційних витрат на різних етапах 

розвитку теорії трансакційних витрат. Виявлено спільні і відмінні риси у трактуванні трансакцій-
них витрат як економічної категорії. Уточнено визначення трансакційних витрат в контексті 
поглиблення розуміння суті трансакційних витрат та підвищення достовірності їх ідентифікації. 

Ключові слова: інституціоналізм, трансакційні витрати, економічна категорія, економісти, 
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Постановка проблеми. У сучасній економі-
чній науці все більше уваги приділяється транс-
акційним витратам як важливій складовій еконо-
мічної системи. Якщо на час виходу знаменитої 
статті Р. Коуза «Природа фірми» (1937 р.) [1], яка 
поклала початок розвитку теорії трансакційних 
витрат, наукова спільнота ще не була повністю 
готовою сприймати нові, незвичні теоретичні по-
ложення, то на час присудження цьому вченому 
нобелівської премії (1991 р.) за піонерські роботи 
у галузі проблем трансакційних витрат і прав 
власності економісти вже глибоко усвідомлювали 
роль трансакційних витрат у функціонуванні еко-
номічної системи, а трансакційні витрати стали 
самостійним предметом наукових досліджень. 
Сьогодні наявні численні публікації зарубіжних і 
вітчизняних вчених, у яких всесторонньо дослі-
джуються трансакційні витрати; видаються моно-
графії та тематичні журнали, присвячені пробле-
мам аналізу, оцінки, контролю і управлінню тран-
сакційними витратами. 

На сучасному етапі вчені розглядають тран-
сакційні витрати як важливу складову механізму 
функціонування економічної системи, продовжу-
ють поглиблювати зміст категорії «трансакційні 
витрати» та розуміння цього явища економіки. 
Разом з тим спостерігаються певні розбіжності 
щодо трактування трансакційних витрат різними 
економістами, внаслідок чого виникає ситуація, 
за якої суть трансакційних витрат в цілому є зро-
зумілою, але межі цих витрат розмиті, і в процесі 
економічних досліджень спостерігаються певні 
труднощі у віднесенні або невіднесенні конкрет-
ного виду витрат до категорії трансакційних. 

Тому, на нашу думку, існує необхідність розі-
братися в існуючих трактуваннях трансакційних 
витрат і сформулювати таке визначення, яке 
дало б змогу не тільки розуміти суть трансакцій-
них витрат, але й чітко розрізняти, відносяться 
конкретні витрати до трансакційних, чи ні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Фундаментальний внесок у розвиток теорії тран-
сакційних витрат зробили відомі економісти 
Р. Коуз [1], О. Вільямсон [2], Д. Норт [3], А. Алчі-
ан, Х. Демсец [4], Дж. Уолліс [5], К. Ерроу [6] та ін. 
Їхні напрацювання сформували платформу, від 
якої пізніше стали відштовхуватися інші економіс-
ти при дослідженні трансакційних витрат. 

На території України до кола провідних до-
слідників трансакційних витрат належать С.І. 
Архієреєв [7], який одним з перших серед україн-
ських економістів почав говорити про значення 
трансакційних витрат та зробив спробу дослідити 
трансакційний сектор вітчизняної економіки; О.А. 
Гриценко [8], В.М. Геєць [9], які розглядали 
трансакційні витрати в контексті розвитку транс-
формаційних процесів в українській економіці; 
І.П. Булєєв [10], який у своїх працях концентрував 
увагу на проблемах оцінки і управління трансак-
ційними витратами; а також В.В. Дементьєв [11], 
І.Г. Костирко [12], Р.Ф. Пустовійт [13], Г.В. Коза-
ченко, Г.А. Макухін [14] та ін.  

Серед російських дослідників трансакційних 
витрат слід відмітити роботи Р.І. Капелюшнікова 
[15], А.Є. Шастітка [16], А.М. Олєйніка [17], 
С. Малахова [18] та ін. 

Праці зазначених вчених є внеском у розви-
ток теорії трансакційних витрат, у них наводяться 
пропозиції щодо вирішення проблем, пов’язаних 
з ідентифікацією, оцінкою, управлінням трансак-
ційними витратами тощо. Однак відмітимо певні 
розбіжності у трактуванні вченими суті трансак-
ційних витрат, що має певний вплив на форму-
вання предмету досліджень, і, як наслідок, на 
запропоновані в рамках досліджень методи іден-
тифікації, оцінки, управління трансакційними ви-
тратами. 

Постановка завдання. Метою статті є уточ-
нення суті економічної категорії «трансакційні 
витрати» в контексті поглиблення її розуміння і 
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забезпечення чіткості ідентифікації трансакційних 
витрат в рамках економічних досліджень. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Теорія трансакційних витрат є складовою 
частиною неоіституціональної економічної теорії, 
відносно новою і водночас вже усталеною теорі-
єю в економічній науці. Усталеною теорію слід 
вважати через те, що її основи закладені, як ми 
зазначили, ще майже 80 років тому, а основні 
положення формувалися майже до 90-х рр. ХХ 
ст. 

Говорити про теорію трансакційних витрат як 
про відносно нову, на наш погляд, можна у 
зв’язку з тим, що активні спроби використання її 
положень на практиці почали спостерігатися тіль-
ки впродовж останніх 20-30 (у світі) та 10-15 років 
(на території СНД), коли в умовах динамічного 
розвитку постіндустріальної економіки прийшло 
розуміння важливої ролі інформації як ресурсу 
економічної діяльності, залежності економічного 
стану підприємства від середовища функціону-
вання більшою мірою, ніж від рівня розвитку його 
продуктивних сил тощо, у зв’язку з чим сформу-
валася потреба застосування принципово нових 
підходів до управління економічними процесами 
для забезпечення стабільного і послідовного 

розвитку ринкової економіки, що постійно усклад-
нюється. 

Таким чином, у розвитку теорії трансакційних 
витрат вважаємо за доцільне виділити дві етапи:  

1) етап формування і утвердження основних 
теоретичних положень, який представляють ві-
домі західні економісти – авторитети інституціо-
налізму (Р. Коуз, Д. Норт, О. Вільямсон та ін.); 

2) етап спроб практичного застосування до-
сягнень теорії трансакційних витрат, представле-
ний економістами, які у своїх дослідженнях спи-
раються на напрацювання представників першо-
го етапу. 

Припускаємо, що підходи до класифікації, 
ідентифікації, і, зокрема, трактування трансакцій-
них витрат відрізняються на зазначених етапах, 
зважаючи на відмінність цілей, що ставилися у 
процесі економічних досліджень (теоретична і 
практична спрямованість). Тому вважаємо за 
доцільне здійснити аналіз трактувань трансакцій-
них витрат у розрізі етапів розвитку теорії транс-
акційних витрат.  

Розуміння економічної суті трансакційних ви-
трат вченими на етапі формування і утвердження 
основних положень теорії трансакційних витрат 
подаємо у таблиці (табл. 1). 

Таблиця 1 
Трактування трансакційних витрат вченими на етапі формування і утвердження  

основних положень теорії трансакційних витрат 
Вчені Трактування трансакційних витрат 

Р. Коуз Трансакційні витрати – це витрати користування ринковим механізмом 
Д. Норт Трансакційні витрати складаються з витрат оцінки корисних властивостей об’єкта обміну і 

витрат щодо забезпечення прав і примусу їх виконання  
О. Вільямсон Трансакційні витрати – це витрати, не пов’язані з процесом виробництва (при складанні дого-

вору, веденні переговорів і забезпеченні гарантій угоди; а також витрати, пов’язані з неефек-
тивною адаптацією і коригуванням договору, перешкодами реалізації контракту через упущен-
ня в договорі, помилки і непередбачені зовнішні обставини 

А. Алчіан Трансакційні витрати виникають внаслідок існування проблеми спілкування, обробки інформа-
ції, дотримання умов договору, нечіткого визначення прав тощо. Вони притаманні як ринковій, 
так і плановій економіці 

Дж. Уолліс  
(спільно з  
Д. Нортом) 

Трансакційними з точки зору покупця є всі його витрати, вартість яких не входить в ціну, яку він 
сплатить продавцеві; з точки зору продавця – всі його затрати, які він не здійснював би, якби 
продавав товар самому собі  

К. Ерроу Трансакційні витрати – це витрати експлуатації економічної системи 
К. Далман Трансакційні витрати – це витрати збору і обробки інформації, проведення переговорів і при-

йняття рішень, контролю і юридичного захисту виконання контрактів 
С. Чанг Трансакційні витрати – це такі витрати, які неможливо уявити собі в економіці Робінзона Крузо 

Т. Фішер Під трансакційними витратами слід розуміти специфічні витрати по налагодженню і здійсненню 
угод щодо обміну 

Дж. Стіглер Трансакційні витрати – це витрати переміщення від незнання до всезнання  
Джерело: складено на основі [1; 2; 3; 5; 6; 15; 19; 20; 21; 22] 
 

З наведених визначень можна помітити, що 
різні вчені мають на увазі одне й те саме еконо-
мічне явище, коли говорять про трансакційні ви-
трати. Проте кожен з авторів виділяє різні відмітні 
характеристики трансакційних витрат, різні пер-
шочергові ознаки, які надають підстави говорити 
про витрати як про трансакційні. Це призводить 
до відмінності у формулюваннях, що впливає на 
суб’єктивне сприйняття економічної суті трансак-
ційних витрат при їхньому дослідженні. 

Крім того, зважаючи на різноманітність видів 

трансакційних витрат та деяку складність іден-
тифікації окремих видів (до сьогодні точаться 
дискусії на предмет включення чи не включення 
тих чи інших витрат до розряду трансакційних), 
вчені охоплюють у своїх дослідженнях різну їхню 
частину, що впливає на об’єктивність трактуван-
ня трансакційних витрат. 

З метою формулювання універсального ви-
значення трансакційних витрат ми спробували на 
основі проаналізованих трактувань виявити зага-
льні ознаки трансакційних витрат, які вказують на 
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їх економічну природу і дають змогу ідентифіку-
вати у сукупності витрат. Отже, такими ознаками 
є наступні: 

1) трансакційні витрати виникають у процесі 
взаємодії економічних агентів із елементами зов-
нішнього (по відношенні до них) економічного 
середовища (підприємства, державні органи то-
що); 

2) трансакційні витрати можна розглядати як 
явище макроекономічного і мікроекономічного 
рівня; 

3) формування трансакційних витрат 
пов’язане з неповнотою і неточністю інформації 

про економічне середовище (невизначеністю), в 
якому діють економічні агенти, і з необхідністю 
захисту прав суб’єктів економічних відносин від 
потенційних чи явних посягань; 

4) трансакційні витрати є об’єктивним яви-
щем, яке супроводжує всі форми взаємодії еко-
номічних агентів. 

Тепер розглянемо погляди вчених – пред-
ставників етапу спроб практичного застосування 
досягнень теорії трансакційних витрат. Зокрема, 
сконцентруємо увагу на трактуваннях українських 
та російських економістів (табл. 2). 

Таблиця 2 
Трактування трансакційних витрат вченими  

на етапі спроб практичного застосування досягнень теорії трансакційних витрат 
Вчені Трактування трансакційних витрат 

С. Архієреєв Трансакційні витрати – це економічні витрати, що включають неявні витрати (втрати), які ви-
значаються за альтернативним принципом; сукупність витрат, що виникають при обміні пра-
вами власності, і затрат, призначених для зменшення цих витрат 

О. Гриценко Трансакційні витрати – це ті витрати, що складаються з витрат ресурсів, часу, зусиль, а також 
втрат, що виникають унаслідок неповного або неефективного контракту 

Р. Пустовійт Трансакційні витрати в загальному розумінні – витрати взаємодії контрагентів на основі ви-
значеної норми поведінки  

Г. Козаченко, 
Г. Макухін 

До трансакційних витрат належать витрати на отримання і формування економічної та комер-
ційної інформації, на укладання та обслуговування реалізації контрактів, на вимірювання, на 
специфікацію прав власності, «ціна підпорядкування закону», «ціна позалегальності» 

А. Шастітко Трансакційними називаються витрати, які виникають у зв’язку з забезпеченням координації 
між економічними агентами і вирішенням розподільних конфліктів між ними 

А. Олєйнік Трансакційні витрати – це всі витрати, пов’язані з обміном і захистом прав 
С. Малахов Трансакційні витрати – це різниця між ціною пропозиції і можливою більш низькою ціною, яку 

платить покупець в якості альтернативи більш високим витратам пошуку, очікування чи виро-
бництва 

Джерело: складено на основі [7; 8; 13; 14; 16; 17; 18] 
 

Зауважуємо деяку відмінність у трактуванні 
категорії трансакційних витрат порівняно з визна-
ченнями основоположників теорії трансакційних 
витрат. По-перше, як ми і передбачали, прослід-
ковується практична спрямованість трактувань 
трансакційних витрат: в той час, як основополож-
ники розглядають трансакційні витрати більш 
абстрактно і з точки зору їх економічної природи, 
зазначені українські і російські вчені конкретизу-
ють виникнення трансакційних витрат в реальних 
економічних умовах і розглядають їх як складову 
частину процесу господарювання економічних 
суб’єктів. 

По-друге, у трактуваннях, розглянутих нами 
в таблиці 2, спостерігаємо описування трансак-
ційних витрат як конкретного виду ресурсів, що 
витрачаються економічними суб’єктами у процесі 
функціонування у недосконалому економічному 
середовищі. Також помічаємо виділення особли-
вого виду трансакційних витрат – трансакційних 
втрат, які полягають у неявних витратах ресурсів 
внаслідок упущення вигідніших можливостей та 
порушення прав. 

Отже, в цілому існуючі трактування трансак-
ційних витрат відрізняються ступенем акценту-
вання уваги на ознаках, що дають змогу говорити 
про їх економічну природу; обсягом витрат, від-

несених до розряду трансакційних; спрямованіс-
тю на потреби теорії або практики. Аналіз і уза-
гальнення визначень вчених та власний погляд 
на проблему ідентифікації трансакційних витрат 
дали нам змогу спробувати сформулювати уні-
версальне визначення цього виду витрат, прида-
тне одночасно для розкриття суті трансакційних 
витрат як економічного явища і для практичних 
потреб ідентифікації, оцінки та управління транс-
акційними витратами на різних рівнях економіки.  

На нашу думку, трансакційні витрати слід 
трактувати як витрати, які супроводжують взає-
модію економічних агентів у формі прямого зме-
ншення матеріальних і нематеріальних ресурсів 
(коштів, часу тощо) взаємодіючих сторін та при-
хованих збитків від втрачених можливостей, 
спричинених самим процесом взаємодії, і які за 
умови наявності у розпорядженні економічних 
агентів абсолютно повної інформації щодо всіх 
аспектів процесу взаємодії і (або) абсолютної 
чесності взаємодіючих сторін дорівнювали би 
нулю. 

Висновки і перспективи подальших до-
сліджень. Трансакційні витрати є однією з 
центральних економічних категорій в рамках ін-
ституціональної теорії. В умовах постіндустріаль-
ної економіки їхня роль у формуванні стану еко-
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номічної системи зростає. Зважаючи на це, важ-
ливим завданням економічної науки на сьогодні є 
поглиблення та вдосконалення теорії трансакцій-
них витрат з метою створення передумов для 
розробки нових підходів до управління економіч-
ними процесами. 

Аналізуючи праці вчених-економістів, можна 
помітити певні відмінності у трактуванні трансак-
ційних витрат. Науковці однаково описують еко-
номічну суть цих витрат, однак керуються різними 
ознаками ідентифікації трансакційних витрат та 
охоплюють у своїх дослідження різні види транс-
акційних витрат. Важлива роль трансакційних 

витрат в економіці і пов’язана з цим необхідність 
їх оцінки, контролю і управління цим видом ви-
трат зумовлюють потребу чіткого окреслення 
трансакційних витрат як об’єкта аналізу та регу-
лятивного впливу. Вважаємо, що запропоноване 
нами уточнене визначення трансакційних витрат 
допоможе поглибити розуміння трансакційних 
витрат як економічної категорії та уникнути поми-
лок і неточностей при їх ідентифікації.  

У продовження наших теоретичних розробок 
перспективами подальших досліджень є уточ-
нення класифікації трансакційних витрат. 
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Проанализированы взгляды ученых на экономическую природу трансакционных издержек на 

разных этапах развития теории трансакционных издержек. Выявлены общие и отличные черты в 
трактовке трансакционных издержек как экономической категории. Уточнено определение тран-
сакционных издержек в контексте углубления понимания сути трансакционных издержек и повы-
шения достоверности их идентификации. 

Ключевые слова: институционализм, трансакционные издержки, экономическая категория, 
экономисты, трактовки, идентификация. 

 
The scientific points of views on the economic nature of transaction costs during the different periods of 

transaction costs theory development are analyzed. The common features and the differences of transaction 
costs interpretation as the economic category are highlighted. The definition of transaction costs in the con-
text of deepening of transaction costs understanding and rising of theirs identification reliability is specified. 

Keywords: institutionalism, transaction costs, economic category, economists, interpretations, identifi-
cation. 
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УПРАВЛІННЯ ЕКОСИСТЕМНИМИ ПОСЛУГАМИ ВОДНО-БОЛОТНИХ УГІДЬ:  
МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ  

 
Н. В. Дегтярь, інженер І категорії Департаменту організації розвитку ПАТ «Сумське НВО 

ім. М.В.Фрунзе» 
 
Досліджені проблеми формування організаційно-економічного механізму управління екосистем-

ними послугами водно-болотних угідь (ЕП ВБУ). Розроблений механізм управління екосистемними 
послугами водно-болотних угідь на засадах сталого розвитку, а також методичні підходи до вдо-
сконалення основ оцінки ЕП ВБУ шляхом побудови інтегральної оцінки екосистемних послуг як 
визначальної основи управління водно-болотними екосистемами. 

Ключові слова: екосистемні послуги, водно-болотні угіддя, механізм управління екосистемни-
ми послугами водно-болотних угідь, стратегія управління ЕП ВБУ, інтегральна оцінка ЕП ВБУ. 

Постановка проблеми у загальному ви-
гляді. В умовах еколого-економічної кризи, яка 
останнім часом набуває значних масштабів, все 
частіше постає проблема збалансованого управ-
ління екосистемними послугами на ринкових за-
садах із урахуванням економічної цінності послуг 
екосистем. Раніше такі послуги не вважалися 
економічним товаром та їх втрати й вигоди від їх 
отримання не вимірювалися в економічній пло-
щині та не враховувалися при прийнятті управ-
лінських рішень. Такий стан речей сприяв 
стрімкому зниженню рівня відтворення екосистем 
та, відповідно, зменшенню послуг, які використо-
вує населення та майже всі галузі народного гос-
подарства. Водно-болотні угіддя забезпечують 
людство безліччю екосистемних послуг, серед 
яких провідне місце займають регулювання 
клімату, забезпечення прісною водою, захист від 
повеней та посух та багато інших.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Наукове дослідження теоретичних, методо-
логічних та практичних положень управління еко-
системними послугами знайшли своє відобра-
ження в наукових працях вітчизняних та за-
рубіжних учених, зокрема: Дж. Бішопа, 

С. Бобильова, Т. Брауна, Б. Буркинського, 
О. Веклич, Т. Галушкіної, О. Громова, Р. Грут, 
В. Данілов-Данільяна, Г. Дейлі, В. Захарова, 
А. Котко, Н. Лукьянчикова, Л. Мельника, 
Є. Мішеніна, Г. Моткіна, Р. Паджіола, Р. Перелет, 
І. Потравного, І. Сотник, Дж. Фарлей, Г. Фоменко, 
М. Хвесика, К. Уолеса та інших. Проблема управ-
ління водно-болотними угіддями на основі екоси-
стемних принципів досліджується у працях таких 
зарубіжних та вітчизняних науковців: Б. Бур-
кинського, Д.Бласко, О. Закорко, Н. Закорчевної, 
У. Йедема, Р. Констанци, Г. Раста, К. Рубека, 
О. Рубеля, В. Степанова та інших. Водночас за-
лишаються невирішеними питання теоретичного 
та науково-методичного забезпечення управління 
екосистемними послугами водно-болотних угідь в 
контексті сталого розвитку суб’єктів господарю-
вання різного ієрархічного рівня управління. 

Постановка завдання. Метою даної статті є 
дослідження проблем управління екосистемними 
послугами водно-болотних угідь (ЕП ВБУ) у рин-
кових умовах, формування механізму управління 
екосистемними послугами водно-болотних угідь 
на засадах сталого розвитку, а також розробка 
методичних підходів до вдосконалення основ 


