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НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ  
ТА КОНТРОЛЮ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ  
ПРИ ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ  
ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА

DIRECTIONS FOR IMPROVING THE ACCOUNTING  
AND CONTROL OF TRANSACTIONAL COSTS  
IN MAKING MANAGEMENT DECISIONS TO INCREASE  
THE COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE
У статті обгрунтовано теоретичні основи та розроблені практичні рекомендаціїі щодо обліку та 

контролю трансакційних витрат підприємства. Проаналізовано статистичні дані щодо динаміки тран-
сакційного та трансформаційного секторів економіки України. Систематизовано пропозиції вчених щодо 
відображення трансакційних витрат в бухгалтерському обліку. Запропонована схема, що відображає ви-
никнення трансакційних витрат, як результат трансакції та їх відображення в документообігу підпри-
ємства. Узагальнено порядок відображення в системі бухгалтерському обліку підприємства трансакцій-
них витрат. Розроблено форми внутрішніх звітів щодо трансакційних витрат підприємства. Інформація, 
яка систематизована у запропонованих звітах сприятиме підвищенню аналітичності даних про витрати 
компанії при прийнятті рішень щодо підвищення конкурентоспроможності.

Ключові слова: конкурентоспроможність, трансакційні витрати, контроль трансакційних витрат, 
бухгалтерський облік, управлінська  звітність.

В статье обоснованы теоретические основы и разработаны практические рекомендации по учету и 
контролю трансакционных издержек предприятия. Проанализированы статистические данные о дина-
мике трансакционного и трансформационного секторов экономики Украины. Систематизированы пред-
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ложения ученых по отражению трансакционных издержек в бухгалтерском учете. Предложена схема, 
отражающая возникновение трансакционных издержек, как результат трансакции и их отражение в до-
кументообороте предприятия. Обобщен порядок отражения в системе бухгалтерского учета предпри-
ятия трансакционных издержек. Разработаны формы внутренних отчетов по трансакционным расхо-
дам предприятия. Информация, систематизированная в предложенных отчетах, будет способствовать 
повышению аналитичности данных о расходах компании при принятии решений по повышению конкурен-
тоспособности.

Ключевые слова: конкурентоспособность, трансакционные расходы, контроль трансакционных рас-
ходов, бухгалтерский учет, управленческая отчетность.

Recently, we have seen an explosion in the amount of information available to firms. Тransaction costs affect 
a company's ability to be competitive. There were many discussions about the need to take care of the reflection 
in the accounting system of information about transaction costs, about the access of managers to understand the 
effectiveness of transactions. Many accounting models in use today make simplifying assumptions about transaction 
costs, which can lead to skewed information in decision-making by firm managers and executives. This study high-
lights the importance of recording transaction costs in accounting for understanding the feasibility of transactions 
and minimizing them. The purpose of the study is to substantiate the theoretical provisions and develop practical 
recommendations for improving accounting and control of transaction costs in the management system of enterprise 
competitiveness. The design of the study provides for the analysis of statistical data on the dynamics of the transac-
tional and transformational sectors of the economy of Ukraine, the systematization of scientists' approaches to the 
reflection of transaction costs in accounting. Our attention is focused on the mechanism of occurrence of transaction 
costs as a result of the transaction and their reflection in the document flow of the enterprise. In addition, we show 
that the boundaries of transactions cover not only the market, partners, but also the internal environment of the 
company. Transactions give rise to transaction costs, which should be reflected in the company's accounting system.  
It is recommended to pay attention to the internal reporting system in the company. In this information, we propose to 
highlight the most significant information for further elaboration, the receipt of which will serve as a stage in collecting 
data on transaction costs. The information systematized in management reports will help increase the analytics of 
data on the company's transaction costs when making decisions to improve competitiveness. Our study provides a 
sound explanation of the importance of cost control to ensure financial discipline, order in the document flow.

Keywords: competitiveness, transaction costs, control of transaction costs, accounting, management reporting.

Постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. В умовах економічної кризи зменшення 
трансакційних витрат залишається одним із важли-
вих факторів збереження здатності підприємства до 
конкуренції. Крмі того, сучасна практика міжорганіза-
ційних відносин відбивається на необхідності враху-
вання витрат, пов’язаних із дослідженням ситуації на 
ринку, пошуку каналів збуту їх продукції, виконання 
контрактних домовленостей та інших факторів рин-
кового середовища. Існуюча система обліку трансак-
ційних витрат недосконала, вона не дозволяє досяг-
ти економічного ефекту на одиницю витрат.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми обліку та контролю витрат, в тому числі тран-
сакційних, досліджували такі науковці як Людвен-
ко Д., Струк Н., Хорунжак Н., Жук В., Петрущак С., 
Садовська І., Ющак Ж., Шигун М. Недостатня роз-
робка питань щодо організації та методики відобра-
ження в обліку трансакційних витрат їх контроль на 
вітчизняних підприємствах при прийнятті управлін-
ських рішень для підвищення конкурентоспромож-
ності підприємства обумовило мету дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Мета дослідження полягає в обґрунтуванні 
теоретичних положень і розробці практичних реко-
мендацій з удосконалення бухгалтерського обліку та 
контролю трансакційних витрат в системі управління 
конкурентоспроможністю підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових резуль-
татів. Трансакційні витрати впливають на конкурен-
тоспроможність продукції та послуг підприємства, а 

також на економічну ефективність діяльності, оскіль-
ки, 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. Вільямсон ви-
значив трансакційні витрати як витрати на плануван-
ня, адаптацію та моніторинг досягнення цілей випа-
док альтернативних структур управління [1]. 

Трансакційні витрати складно піддаються вимі-
рюванню. Д. Норт та Дж. Уолліс (North D., Wailis J.) 
на рівні макроекономіки пропонують розділити еко-
номіку окремої країни на сектори: трансакційний та 
трансформаційний сектори [2]. До трансакційного 
сектору нами віднесені суб’єкти господарювання, 
основним видом діяльності яких є: транспорт склад-
ське господарство, поштова та кур'єрська діяльність, 
тимчасове розміщування й організація харчування, 
інформація та телекомунікації, операції з нерухо-
мим майном, фінансова та страхова діяльність, ді-
яльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування, професійна, наукова та технічна ді-
яльність, надання інших видів послуг. До трансфор-
маційного сектору – сільське та лісове господарство 
та рибне господарство, оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів про-
мисловість, будівництво, освіта, охорона здоров'я та 
надання соціальної допомоги (рис. 1). 

Згідно з даними [3] про розподіл підприємств 
та організацій за видами економічної діяльності, 
можна зробити висновок про те, що відбувається 
зростання кількості підприємств трансакційного сек-
тора. Їхня частка у загальній кількості підприємств 
та організацій у 2018 р. склала 38,8%, у 2019 р. 
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40,3%, а у 2020 р. 41,6%. В абсолютному виражен-
ні трансакційний сектор у 2018 році був представ-
лений 780,3 тис. підприємствами та організаціями, 
у 2019 році – 783,322 тис., у 2020 р. – 820,802 тис. 
Трансформаційний сектор, у свою чергу, у 2018 році 
був представлений 1204,5 тис. підприємствами та 
організаціями, що становило 61,2% від загальної 
кількості суб’єктів господарювання; у 2019 році – 
1158,379 тис., у 2020 р. – 1152,85 тис.

У традиційній системі обліку трансакційні витра-
ти не виділені в окрему групу витрат та здебільшого 
відображаються у складі постачальницьких, адмі-
ністративних, витрат на збут й інших операційних 
витрат. Але, у наукових дослідження останніх років 
науковці зауважують на необхідності ведення ви-
окремлено облік трансакційних витрат діяльності 
у зв’язку з наявністю проблеми контролю за ними 
[4–7]. Зумовлено це тим, що у ринкових умовах 
господарювання багато вітчизняних компаній під-
тримують ідеї перегляду договорів для зменшення 
кількості трансакцій. Дійсно, кількість угод та тран-
сакційних операцій має бути доцільною та обумовле-
ною економічною ефективністю. Одним з напрямів 
реалізації такого підходу є формування та постійне 
оновлення власної інформаційної бази щодо контр-
агентів, їх економічного стану, репутації й складан-
ня довгострокових угод з контрагентами та розгляд 
можливості вертикальної інтеграції з найбільшими 
надійними постачальниками. Проаналізувавши зна-
чну кількість наукових праць [1–13], на рисунку 2 
визначимо основні підходи до відображення тран-
сакційних витрат в бухгалтерському обліку.

Враховуючи те, що нині трансакційні витрати не 
виокремлюються ні в системі фінансового обліку, ні 

в управлінському, на нашу думку, найбільш перспек-
тивним підходом до фінансового обліку трансакцій-
них витрат є застосування рахунку 99 «Трансакційні 
витрати». Вважаємо, що найкращий поділ трансак-
ційних витрат в бухгалтерському обліку буде здій-
снений на основі найбільш поширеної їх типології. 
А саме: витрати на пошук інформації, організаційні 
трансакційні витрати, витрати виміру, витрати опор-
туністичної поведінки, а також на захист прав влас-
ності. На прикладі ТОВ  «Аптека низьких цін Харків» 
нами представлено виникнення трансакційних ви-
трат відповідно до документообігу при надходженні 
товарів до аптеки (рисунок 3).

Для бухгалтерського відображення трансакцій-
них витрат на підприємствах не потрібно створювати 
спеціальні форми первинних документів та реєстрів 
синтетичного обліку, а можна використовувати діючі 
форми з обліку витрат [11–13]. Нами розроблені ві-
домості для обліку трансакційних витрат ТОВ «Апте-
ка низьких цін Харків» (табл. 1, 2).

У центральній бухгалтерії ТОВ  «Аптека низьких 
цін Харків» при отриманні відомостей можна проа-
налізувати, де виникли трансакційні витрати, за яких 
умов та який їхній розмір. Це дасть змогу вирішити на 
який підрозділ необхідно звернути увагу і запропону-
вати заходи, яких необхідно вжити для підвищення 
конкурентоспроможності. На підставі такої відомос-
ті можна складати звіт щодо трансакційних витрат.  
Для контролю та аналізу процесів на підприємстві, 
що пов’язані з їх виникненням (трансакції) пропонує-
мо форму аналітичної відомості (таблиця 3).

Відомості з узагальненими даними, що мають 
основну цінність для подальшої роботи з організа-
ції обліку, контролю та аналізу трансакційних витрат, 

Рис. 1. Динаміка трансакційного та трансформаційного секторів економіки України, % 
Джерело: розраховано за даними [3]

 

Таблиця 1
Запропонована форма відомості обліку трансакційних витрат  

«Витрати на пошук інформації та її обробку» за місяць     листопад    
Дата Умова виникнення Сума, грн Примітки

1 15.11.2021 отримання інформації щодо ситуації на ринку 415,5
2 11.12.2021 перекладацькі витрати № 314,1
3 25.12. 2021 пошук та обробка інформації щодо продавців 248,7
… Всього за місяць …

Джерело: власна розробка
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Рис. 2. Підходи до відображення трансакційних витрат в бухгалтерському обліку  
Джерело: сформовано на основі аналізу пропозицій [4; 5; 8–10]

Основні підходи до відображення трансакційних витрат  
в бухгалтерському обліку 

Застосування спеціального рахунку «Трансакційні витрати» 

Побудова нової неоінституціональної моделі 
бухгалтерського обліку 

Виділення окремих субрахунків в розрізі адміністративних 
витрат, витрат на збут, інших операційних витрат 

Доповнення  класу 8 «Витрати за елементами» 
рахунком  86 «Трансакційні витрати» 

Введення транзитного рахунку «Трансакційні витрати» 

Рис. 3. Виникнення трансакційних витрат  
та їх відображення в документообігу ТОВ «Аптека низьких цін Харків»

Джерело: власна розробка
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Витрати виміру 
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надходять від кожного відділу, де можливе виникнен-
ня трансакційних витрат до центральної бухгалтерії. 
У цих відомостях пропонуємо висвітлювати най-
більш вагому для подальшого опрацювання інфор-
мацію, отримання якої слугуватиме етапом збору да-
них про трансакційні витрати. Такий внутрішній звіт, 

на нашу думку, може відображати  також інформацію 
про місця їх виникнення (відділ або департамент), 
що посилить відповідальність керівників відповідних 
структурних підрозділів підприємства за виникнен-
ня трансакційних витрат, а по завершенню завітно-
го періоду дозволить аналізувати рівень відхилень 

Таблиця 2
Запропонована форма зведеної відомості обліку трансакційних витрат  

ТОВ «Аптека низьких цін Харків» за місяць     листопад    
Вид 

трансакційних витрат Склад трансакційних витрат у розрізі аналітики Сума, грн Примітки

Витрати на пошук 
інформації та її обробку

991-1 пошук покупців
991-2 пошук продавців
991-3 отримання інформації щодо ситуації на ринку
991-4 перекладацькі витрати
991-5 вартість координації

314,7
247,9
422,2
648,8

Організаційні 
трансакційні витрати

992-1 облік витрат на утримання підрозділу № 1
992-2 облік витрат на утримання підрозділу № 2
992-3 ін.

Витрати виміру
993-1 витрати на консультаційні послуги 
993-2 вивчання документації по системах управління якістю
993-3 ін.

691,2
257,8

Витрати опортуністичної 
поведінки

994-1 витрати на навчання 
994-2 витрати на атестацію персоналу
994-3 ін.

6012,2

Витрати на захист прав 
власності

995-1 витрати на консультаційні послуги 
995-2 витрати на сертифікацію 
995-3 зловживання та агентські витрати

1078,0
4048

Всього за місяць -
Джерело: власна розробка

Таблиця 3
Запропонована форма аналітичної відомості трансакційних витрат  

ТОВ «Аптека низьких цін Харків»  комерцiйного департаменту

Перелік трансакційних витрат за видами
 

Сума витрат, 
тис. грн.

Відхилення, 
+/-

Первинний 
документ, що 
підтверджує 
виникнення 

витрат

Причина 
виникнення

План Факт
Витрати на пошук інформаційних джерел та 
їхню обробку 
пошук покупців
пошук продавців
отримання інформації щодо ситуації на ринку
перекладацькі витрати
Організаційні трансакційні витрати
облік витрат на утримання підрозділу 
Витрати виміру
витрати на консультаційні послуги
вивчання документації по системах управління 
якістю
Витрати опортуністичної поведінки
витрати на навчання
витрати на атестацію персоналу
Витрати на захист прав власності
витрати на консультаційні послуги
витрати на сертифікацію
ВСЬОГО

Джерело: запропоновано автором
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фактичних витрат від запланованих, їх динаміку, що 
сприятиме підвищенню аналітичності даних про ви-
трати компанії при прийнятті рішень щодо підвищен-
ня конкурентоспроможності. Такий звіт буде корис-
ним компаніям при формуванні внутрішніх бюджетів. 

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Поси-
лення вимог конкуренції та нашарування економіч-
них проблем в середині підприємства створюють 
умови для пошуку рішень щодо зменшення трансак-
ційних витрат. Для цього неодмінною умовою є сис-
тематизація інформації щодо них у системі обліку та 
контролю. У дослідженні обґрунтовано теоретичні 
положення і запропоновані практичні рекомендації з 
удосконалення бухгалтерського обліку та контролю 
трансакційних витрат для прийняття рішень щодо 
підвищення конкурентоспроможності підприємства. 
У пропонованих звітах подана згрупована інформа-
ція про виникнення трансакційних витрат, їхній збір і 
обробку з відображенням даних про них у відомос-
тях. Звітна інформація надалі забезпечить спрощен-
ня управління трансакційними витратами та дасть 
можливість розробляти стійку стратегічну концепцію 
управління конкурентоспроможністю. Крім того, з 
метою ефективності контролю трансакційних витрат 
нами акцентовано увагу на необхідності:

– визначити обліково-методичні засади обліку 
трансакційних витрат в обліковій політиці підпри-
ємства, сформувати склад відповідальних осіб, які 
будуть займатися обліком і контролем та подачею 
інформації про розмір цих витрат (в які строки, в якій 
формі); 

– запровадити на підприємстві форму докумен-
тування фактів господарської діяльності, пов’язаних 
з трансакційними витратами (в яких документах має 
збиратися та узагальнюватися інформація); 

– проводити управлінський облік трансакцій-
них витрат, що полегшить здійснення внутрішнього 
контролю трансакційних витрат.

Подальші дослідження передбачають розроблен-
ня напрямків способів протидії зростанню витрат на 
координацію та управління підприємством. Тобто 
витрат, пов'язаних з пошуком інформації про стан 
параметрів ринку та їхню динаміку й отриманням ін-
формації про потенційних ділових партнерів. 

Уникнення альтернативних витрат, характерних 
для операцій, що здійснюються через ринок, відбу-
вається зі встановленням міжорганізаційні відносини 
або партнерства.
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