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Анотація. У статті на основі критичного опрацювання літературних джерел узагальнені різноманітні тра-

ктування понять «соціальний капітал» та «трансакційні витрати», сформульовані їх авторські дефініції. Під-

креслено важливу роль інституційного середовища у формуванні соціального капіталу, показаний взаємозв’язок 

соціального капіталу та трансакційних витрат. З метою подальшого використання у розробці методики оцінки 

трансакційних витрат розглянуті існуючі підходи та запропоноване власне бачення їх класифікації. 
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TRANSACTION COSTS: SATISFACTION, CLASSIFICATION 

AND A CONNECTION WITH SOCIAL CAPITAL 
 
Summary. The main purpose of the article is to study the essence of transaction costs, their classification and 

definition of connection with social capital. 

Based on the critical study of literary sources, the author's definition of social capital as a set of able to bring 

income of ties and socio-economic relations that arise in a particular social network based on existing norms and trust 

are formulated. It is concluded that the ability of social capital to generate income is manifested in the reduction of 

specific transaction costs. 

In the article, the essence of transaction costs is considered as a set of costs that increase the price of the product 

without changing its consumer value arising as a result of the interaction of enterprises with other actors of the institu-

tional environment. 

Transaction cost management requires an assessment, for which a classification is required. It is proposed to 

consider the classification of transaction costs by micro, mezzo and macro levels. Classification of transaction costs of 

the enterprise (micro level) is proposed to be considered as the cost of the transaction (information search costs, negoti-

ation and contracting costs) and costs after the transaction (costs of specification and protection of property rights, costs 

of counteracting opportunistic behavior). In this case, the transaction costs of the industry (mezzo level) are proposed to 

be determined as the sum of transaction costs of the enterprises concerned; the transaction costs of the region (mezzo 

level) are estimated in the same way as the transaction costs of the national economy as a whole, for assessment of which 

(macro level) can be limited to the transactional sector of the economy. 

It is concluded that social capital allows establishing missing links, saving time for economic agents to find the 

right counterparties, and discussing the conditions for conducting transactions, increasing their frequency and diversity, 

thereby reducing specific transaction costs. 

Keywords: institutional environment, capital, social capital, transactions, transaction costs, classification of 

transaction costs 

 

Постановка проблеми. Розвиток госпо-

дарських відносин, а також посилення глоба-

лізації та інтеграції призводять до активізації 

ділових відносин суб’єктів господарювання, 

що супроводжується ростом трансакційних 

витрат. Високий рівень національних транса-

кційних витрат свідчить про недосконалість 
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вітчизняної інституційної структури, що не-

гативно впливає на ефективність суспільного 

виробництва, конкурентоспроможність 

суб’єктів господарювання.  

Отже, на сучасному етапі особливий інте-

рес викликають наукові пошуки напрямів 

удосконалення інституційного середовища як 

головного фактора управління трансакцій-

ними витратами суб’єктів господарювання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Суттєвий внесок у розробку теоретичних та 

практичних засад формування та розвитку со-

ціального капіталу внесли такі вчені: інозе-

мні: Г. Беккер, П. Бурдьє, Дж. Коулмен, Д. 

Норт, Р. Патнем, Ф. Фукуяма; Л. Дж. Хани-

фан, Т. Шульц; вітчизняні: М. Туган-Баранов-

ський, О. Шпикуляк та багато інших.  

Ґрунтовне дослідження різних аспектів 

трансакційних витрат здійснили у своїх пра-

цях іноземні та вітчизняні вчені: О. Вілья-

мсон, Т. Еггертссон, К. Ерроу, Д. Норт, а та-

кож С. Архієреєв, О. Власенко, А. Глєбова, О. 

Євтушенко, В. Мартинець та інші. Незважа-

ючи на суттєві наукові розробки, спостеріга-

ється відсутність єдиного підходу до визна-

чення сутності, класифікації та взаємозв’язку 

трансакційних витрат і соціального капіталу, 

що свідчить про актуальність обраної теми 

дослідження. 

Формулювання цілей статті. Головною 

метою статті є вивчення сутності трансакцій-

них витрат, їх класифікації та визначення 

зв’язку з соціальним капіталом. 

Виклад основного матеріалу. Поняття 

«соціальний капітал» вперше було застосо-

вано американським дослідником Л. Дж. Ха-

нифаном у 1916 році. Він зробив висновок 

про те, що соціальний капітал являє собою 

численні соціальні зв'язки між учасниками 

освітньої діяльності, місцевої громади та уря-

дових установ [1]. Видатний вітчизняний еко-

номіст М. Туган-Барановський у тому ж році 

написав фундаментальну працю «Соціальні 

основи кооперації» [2], заклавши в ній основи 

майбутньої теорії соціального капіталу.  

У 60-ті роки минулого сторіччя відбува-

лося безпосереднє формування теорії соціа-

льного капіталу, а саме, визнання науковою 

спільнотою праць американських економістів 

Т. Шульца [3] та Г. Беккера [4] по створенню 

концепції людського капіталу, яка розкривала 

економічну роль освіти, взаємозв'язок інвес-

тицій в людський капітал з підвищенням рі-

вня продуктивності праці. 

Глибокий аналіз соціального капіталу було 

проведено французьким соціологом П. Бур-

дьє, який визначав соціальний капітал як 

суму ресурсів і обґрунтував можливість реа-

лізації соціального капіталу через конверта-

цію його в інші форми капіталу [5]. У роботах 

американського економіста і соціолога Дж. 

Коулмена соціальний капітал – це ресурс, 

який сприяє розвитку економіки та вдоскона-

ленню суспільства в цілому [6]. Американсь-

кий філософ, політолог, політичний еконо-

міст і письменник японського походження Ф. 

Фукуяма при визначенні сутності соціаль-

ного капіталу наголошував, що «це норми, 

неформальні норми або цінності, які роблять 

можливими колективні дії у групах людей» 

[7]. 

Інституційний підхід до трактування сут-

ності поняття соціального капіталу представ-

лений в роботах американського політолога 

Р. Патнема, який розкривав основні джерела 

його формування: мережі, норми та довіру 

[8], і американського економіста Д. Норта, 

який розкривав соціальний капітал як еле-

мент інституційного середовища поведінки 

людини [9]. На інституційний контекст соціа-

льного капіталу звертав увагу провідний ук-

раїнський науковець О. Шпикуляк. На його 

переконання, «в інституційному вимірі соціа-

льний капітал слід розглядати як сукупність 

матеріальних і нематеріальних активів, що 

констатують формування механізму соціа-

льно-економічного забезпечення» [10, с. 64]. 

На основі критичного опрацювання літера-

турних джерел нами сформульовано автор-

ське визначення соціального капіталу як су-

купності здатних приносити дохід зв’язків та 

соціально-економічних відносин, які виника-

ють у певній соціальній мережі на основі іс-

нуючих норм та довіри. Вважаємо, що здат-

ність соціального капіталу приносити дохід 

проявляється у скороченні питомих трансак-

ційних витрат. 

При вивченні підходів науковців до визна-

чення сутності трансакційних витрат умовно 

можна виділити наступні позиції: 

– укладання угод; 

– обмін правами власності; 

– витрати економічної взаємодії; 
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– функціонування в ринкових умовах. 

Умовність цього поділу полягає у тому, 

що, незважаючи на явне акцентування тієї чи 

іншої позиції, дефініції за своїм змістом тісно 

взаємопов’язані. 

Так, з позицій укладання угод (контрактів) 

трансакційні витрати розглядають В. Бонарев 

[11, с.77], О. Власенко [12, c. 5], О. Стрижак 

[13, с. 81], О. Шепеленко [14, c. 15] та інші до-

слідники. Але невід’ємною функцією ринко-

вих відносин є саме посередницька, тобто ук-

ладання угод, тому в дефініціях цих науков-

ців згадується ринок. 

Трансакційні витрати, як витрати внаслі-

док обміну правами власності, визначають С. 

Архієреєв [15, c. 10], T. Еггертссон [16, с. 29], 

О. Євтушенко [17, c. 58], Д. Норт [18, c. 45] І. 

Садовська й Ю. Биховець [19, c. 65] та інші 

науковці. У той же час, саме ринок є сукупні-

стю економічних відносин щодо обміну пра-

вами власності між виробниками товарів (по-

слуг) та споживачами, що зближує тракту-

вання сутності трансакційних витрат згада-

них науковців з прихильниками позицій «фу-

нкціонування в ринкових умовах». 

Як витрати будь-якої економічної взаємо-

дії розглядають трансакційні витрати К. Ер-

роу [20, с. 53], О. Прутська [21, с. 74] та інші 

дослідники. Але, на наш погляд, таке тлума-

чення поняття «трансакційні витрати» дуже 

загальне і не відображає специфічні особли-

вості саме трансакцій як послідовної сукуп-

ності дій її суб’єктів по здійсненню фінансо-

вої або комерційної операції. До того ж ви-

трати економічної системи, крім трансакцій-

них витрат, включають трансформаційні (ви-

робничі) витрати, що не враховано в наведе-

них визначеннях. 

Більш обґрунтованою, на наш погляд, є по-

зиція дослідників, які розглядають сутність 

трансакційних витрат через призму функціо-

нування в ринкових умовах (А. Глєбова [22, с. 

158], М. Дубініна [23, c. 63], О. Пальчук [24, 

с. 429, 430] та інші науковці). 

Не викликає сумнівів той факт, що транса-

кційні витрати виникають внаслідок функціо-

нування фірми в ринкових умовах, під час 

здійснення трансакції. Заслуговує уваги ду-

мка про те, що кошти трансакції – це ті вида-

тки покупців або власників підприємств, які 

не отримує виробник [25, с. 98]. Таким чином, 

на основі вивчення літературних джерел 

щодо трактування сутності поняття «трансак-

ційні витрати» можна сформулювати власну 

дефініцію. Трансакційні витрати – це ви-

трати, які збільшують ціну товару, не змі-

нюючи його споживчої вартості, що виника-

ють внаслідок взаємодії підприємств з ін-

шими суб’єктами інституційного середо-

вища. 

Управління трансакційними витратами ви-

магає їх оцінки, для здійснення якої необ-

хідна класифікація, підходи до якої також не-

однозначні. Так, наприклад, А. Глєбова виді-

ляє наступні види трансакційних витрат: за-

лежно від рівня управління; за можливістю 

відображення в фінансових документах; 

щодо можливості здійснення; за періодичні-

стю; щодо суб’єкта господарювання; за мож-

ливістю впливу на процес формування; зале-

жно від функції [22, c. 161]. Безумовно, кожна 

запропонована А. Глєбовою класифікаційна 

ознака є важливою та обґрунтованою, але, на 

наш погляд, запропонована класифікація має 

дуже загальний характер, який не наближає 

дослідника до визначення конкретних видів 

витрат, які відносяться саме до трансакцій-

них, а також до їх оцінки.  

Аналогічні претензії можна пред’явити до 

підходів В. Мартинець, яка при класифікації 

трансакційних витрат пропонує використову-

вати наступні ознаки: залежно від рівня уп-

равління; залежно від сфери обігу; залежно 

від середовища укладання трансакцій; зале-

жно від етапу укладання трансакцій; залежно 

від типу контракту; за ступенем вираженості; 

за можливістю впливу на процес формування; 

за функціями; залежно від природи виник-

нення [26, c. 6]. 

Занадто абстрактними є бачення трансак-

ційних витрат науковцями В. Марченко й І. 

Макалюк, які застосовують наступну класи-

фікацію: за напрямком трансакційного 

впливу: вхідні та вихідні; за відкритістю: явні 

та неявні; за притаманністю: специфічні та 

універсальні [27, c. 286]. Також надмірно за-

гальною є класифікація Т. Фурси, яка пропо-

нує згрупувати трансакційні витрати за пев-

ними ознаками: за сутністю; за організацій-

ною формою; за етапами виконання дого-

вору; за економічним змістом; за сферою ви-

никнення [28, c. 96].  

В залежності від власного бачення та цілей 
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дослідження науковці пропонують різні сис-

теми розподілення трансакційних витрат. На-

приклад, А. Зелінський, аналізуючи підходи 

до класифікації трансакційних витрат для ці-

лей управління, поділяє їх залежно від: еконо-

мічного ефекту; черговості здійснення; важ-

ливості для подальшої діяльності; досягну-

того результату; терміну отримання економі-

чної вигоди; імперативних норм; цілей діяль-

ності; місця за географічною ознакою; виміру 

затрачених ресурсів; вартості для підприємс-

тва [29, c. 150]. Для потреб бухгалтерського 

обліку Ж. Ющак розглядає трансакційні ви-

трати як: контрольовані; неконтрольовані [30, 

c. 243]. Л. Демиденко, розглядаючи класифі-

кацію трансакційних витрат у кормовиробни-

цтві, виділяє наступні класифікаційні ознаки: 

за сутністю; за етапами виконання контракту; 

за організаційною формою; за економічним 

змістом; за сферою виникнення [31, c. 94]. На 

наш погляд, підходи А. Зелінського, Ж. 

Ющак та Л. Демиденко, попри позиціону-

вання власних пропозицій щодо класифікації 

трансакційних витрат як прикладних, необ-

хідних для вирішення конкретних завдань, 

тем не менше мають загальний характер і не 

відображають специфіки відповідних сфер ді-

яльності. 

Вважаємо, що розгляд класифікаційних оз-

нак трансакційних витрат необхідно почи-

нати з вивчення підходів до цього питання О. 

Вільямсоном, який розрізняє два типи транса-

кційних витрат: ех ante та ex post. До витрат 

типу ex ante він відносить витрати на скла-

дання проекту угоди та проведення перегово-

рів щодо нього.  

До витрат типу ex post О. Вільямсон про-

понує включати організаційні та експлуата-

ційні витрати, пов'язані з використанням 

структури управління, в обов'язки якої вхо-

дять моніторинг, а також прийняття до розг-

ляду та розбір суперечок; витрати, що вини-

кають через погану адаптацію, яка відбиває 

нездатність сторін відновлювати своє стано-

вище на контрактній кривій, що зміщується; 

витрати на позови, які виникають у ході при-

стосування контрактних відносин до неперед-

бачених обставин (або через відсутність та-

ких пристосувань); витрати, пов'язані з вико-

нанням контрактних зобов'язань [32, с. 608]. 

О. Пальчук, розвиваючи підхід О. Вілья-

мсона, пропонує у трансакційних витратах 

виокремлювати наступні складові [24, c. 431, 

432]: витрати на пошук інформації; витрати 

на ведення переговорів і укладання угод; ви-

трати на вимірювання; витрати специфікації і 

захисту прав власності; витрати протидії опо-

ртуністичної поведінки. 

Вважаємо, що класифікацію трансакцій-

них витрат необхідно розглядати за рівнями – 

мікро-, мезо- та макрорівнем. Ця класифіка-

ція може стати підґрунтям для розробки ме-

тодики їх оцінки. Так, класифікацію трансак-

ційних витрат підприємства (мікрорівень) до-

цільно розглядати за наступними ознаками: 

1) витрати до укладання угоди (ex ante): 

– витрати на пошук інформації (витрати на 

маркетингові дослідження, створення баз да-

них про контрагентів, Інтернет-послуги, кон-

салтингові послуги); 

– витрати на ведення переговорів та укла-

дання контрактів (представницькі витрати, 

юридичне супроводження процесів ведення 

переговорів та укладення договору); 

2) витрати після укладання угоди (ex post): 

– витрати специфікації і захисту прав вла-

сності (придбання патентів та ліцензій, ви-

трати на врегулювання спорів у судових орга-

нах); 

– витрати протидії опортуністичної поведі-

нки (забезпечення зобов’язань, страхування 

ризиків). 

Методика оцінки трансакційних витрат 

підприємства повинна враховувати запропо-

новані види витрат. При цьому трансакційні 

витрати галузі (мезорівень) можна визначати 

як суму трансакційних витрат відповідних 

підприємств. 

Вважаємо, що трансакційні витрати регі-

ону (мезорівень) повинні оцінюватись анало-

гічно трансакційним витратам національної 

економіки в цілому, для оцінки яких пропону-

ємо обмежитись трансакційним сектором 

економіки, до якого доцільно віднести оптову 

та роздрібну торгівлю; ремонт автотранспор-

тних засобів і мотоциклів; транспорт, склад-

ське господарство, поштову та кур'єрську ді-

яльність; тимчасове розміщування й організа-

цію харчування; інформацію та телекомуніка-

ції; фінансову та страхову діяльність; операції 

з нерухомим майном; діяльність у сфері адмі-

ністративного та допоміжного обслугову-

вання; державне управління й оборону; обов'-
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язкове соціальне страхування. Саме їх пос-

луги використовуються для «експлуатації 

економічної системи» [20, c. 53]. 

Висновки. Трансакційні витрати виника-

ють внаслідок взаємодії підприємств з ін-

шими суб’єктами інституційного середо-

вища, що суттєво збільшує ціну товару, не 

змінюючи його споживчої вартості. Вважа-

ємо, що скорочувати питомі трансакційні ви-

трати дозволяє соціальний капітал, який вста-

новлює відсутні зв’язки, економить час еко-

номічних агентів на пошук необхідних конт-

рагентів та обговорення умов здійснення тра-

нсакцій, збільшує їх частоту та різноманіт-

ність.  

Перспективами подальших досліджень є 

розробка методики оцінки трансакційних ви-

трат та пошук факторів, які впливають на 

ефективність функціонування трансакцій-

ного сектору економіки та, відповідно, зни-

жують трансакційні витрати. 
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