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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ ТА ВТРАТ

CURRENT ISSUES OF ACCOUNTING TRANSACTION COSTS AND LOSSES

АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто трактування сутності трансакційних ви-

трат і втрат та виділено основні методологічні підходи до ви-
значення. Досліджено класифікацію та сформовано систему 
класифікації для побудови управлінських інформаційних моде-
лей. Установлено актуальні проблеми організації обліку тран-
сакційних витрат і втрат та визначено документальне оформ-
лення трансакційних витрат. Для структуризації та облікового 
відображення трансакційних витрат окреслено етапи тран-
сакцій. Описано можливі варіанти організації бухгалтерського 
обліку трансакційних витрат та втрат та означено доцільність 
вибору варіанту відображення залежно від власної облікової 
політики за результатами проведеного аналізу та відповідно до 
потреби управління в такій інформації. 

Ключові слова: трансакційні витрати, трансакційні втра-
ти, класифікація трансакційних витрат, облік трансакційних ви-
трат, управління трансакційними витратами.

АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены трактовки сущности трансакцион-

ных издержек и потерь и выделены основные методологиче-
ские подходы к определению. Исследована классификация и 
сформирована система классификации для построения управ-
ленческих информационных моделей. Установлены актуаль-
ные проблемы организации учета трансакционных издержек 
и потерь и определено документальное оформление трансак-
ционных издержек. Для структуризации и учетного отображе-
ния трансакционных издержек обозначены этапы трансакций. 
Описаны возможные варианты организации бухгалтерского 
учета трансакционных издержек и потерь и отмечена целесо-
образность выбора варианта отображения в зависимости от 
размеров и значительности в рамках собственной учетной по-
литики по результатам проведенного анализа и в соответствии 
с потребностью управления в такой информации. 

Ключевые слова: трансакционные издержки, трансакци-
онные потери, классификация трансакционных издержек, учет 
трансакционных издержек, управление трансакционными из-
держками.

ANNOTATION
The article considers the interpretation of the essence of trans-

action costs and losses by both domestic and foreign scientists 
and highlights the main methodological approaches to determining 

transaction costs. The classification of transaction costs and loss-
es according to various criteria and characteristics is studied and 
the system of classification of transaction costs for the purposes of 
building management information models is formed, which takes 
into account the needs of accounting and organization of further 
control. Based on the results of the analysis, the significance of 
transaction costs for business entities is established and the main 
reasons for this situation in modern business conditions are identi-
fied. Approaches to the separation of transaction costs and losses 
in accordance with national legislation and international account-
ing standards are considered. Actual problems of the organization 
of the account of transaction expenses and losses are established 
and documentary registration of transaction expenses is defined. 
To structure and account for transaction costs, separate, sequen-
tial stages of transactions that are accompanied by certain costs 
are outlined. It is proposed to group transaction costs on the basis 
of compliance with a certain stage of the transaction to ensure the 
ability to manage the processes of their implementation.It is proved 
that on the basis of transaction costs, negotiation processes are 
entrusted for concluding agreements, which consist of costs for ob-
taining information and conducting negotiations. Possible options 
for the organization of accounting for transaction costs and loss-
es are described: by creating a new account, opening a separate 
sub-account to existing accounts; reflection of transaction costs on 
off-balance sheet accounts and allocation in the accounting and 
reporting of enterprises of a separate element (article) of costs 
«Transaction costs». The expediency of choosing the option of 
reflecting transaction costs and losses in accounting depending 
on the volume and significance of its own accounting policy based 
on the results of the analysis and in accordance with the needs of 
management in such information. 

Key words: transaction costs, transaction losses, classifica-
tion of transaction costs, accounting of transaction costs, transac-
tion cost management.

Постановка проблеми у загальному вигля-
ді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями. У сучасних умовах 
ринкових відносин та глобалізації недостат-
ньо дослідженим залишається питання обліку 
трансакційних витрат та втрат. Трансакційні 
витрати займають істотну частку в діяльності 
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підприємства, однак методологія їх обліку не 
виокремлена. Недостатнє вивчення трансакцій-
них витрат, а особливо втрат, є наслідком їх 
неконтрольованості. Своєю чергою, недостатня 
інформація щодо їх розміру та причин виник-
нення призводить до неефективного управлін-
ня ними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми і на які спираються автори. Дослідженням 
трансакційних витрат та втрат займалися такі 
вчені, як: А. Алчіан, І. Барцель, К. Далман, 
К. Ерроу, Р. Коуз, П. Мілгер, Д. Норт, О. Уі-
льямсон, С. Хілл та ін. Серед вітчизнах нау-
ковців, які приділяли увагу проблемам обліку 
трансакційних витрат та втрат, слід виділити 
Г.Г. Кірейцева, В.П. Кузьменко, О.В. Тарасен-
ко, О.В. Шепеленко та ін. Однак аналіз публі-
кацій свідчить про відсутність єдиного підходу 
до розуміння сутності, класифікації, методики 
відображення в обліку та оцінки трансакцій-
них витрат та втрат, що й актуалізує мету до-
слідження.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є узагальнення підходів 
до визначення сутності та класифікації тран-
сакційних витрат і втрат, установлення доку-
ментального оформлення за етапами трансак-
цій і видами понесених витрат та визначення 
можливих варіантів організації бухгалтерсько-
го обліку трансакційних витрат і втрат.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Більшість науковців уважає, що 
визначення «трансакційні витрати» як витра-
ти вперше згадуються у працях економіста 
Р. Коуза «Природа фірми» [1] та «Проблема 
соціальних витрат» [2]. Науковець трактує 
трансакційні витрати так: «Покупці і про-
давці мають знаходити один одного; покупці 
повинні вивчити те, що продавці можуть їм 
запропонувати, а продавці – що покупці хо-
чуть придбати; обидві сторони мусять вивчити 
ціни, за якими інша сторона погодиться здій-
снювати операції, сторони повинні вести пере-
говори, виробляти контракти, забезпечувати 
їх виконання і так далі. Створюватимуться 
ринки і з’являтимуться спеціалісти – дилери 
і брокери – для забезпечення процесу обмі-
ну. Саме витрати такої діяльності я називаю 
трансакційними витратами» [1, с. 92]. Р. Коуз 
надав першу характеристику свого розуміння 
сутності та складу таких витрат, що виникли 
в процесі використання механізму цін або 
ринку, однак чітке їх визначення при цьому 
відсутнє. Основні підходи до тлумачення тран-
сакційних витрат різними науковцями наведе-
но в табл. 1.

Як основні методологічні підходи до визна-
чення трансакційних витрат слід виділити [14]:

– витрати на пошук інформації про ціни, 
наміри конкурентів, споживачів, що потребує 
певного часу й коштів;

– витрати, пов’язані з веденням переговорів, 
прийняттям рішень, укладенням угод, юридич-
ним оформленням тощо;

– витрати, пов’язані з контролем над якістю 
та кількістю продукції, допущеними помилками;

– витрати на оплату послуг державних, судо-
вих органів щодо захисту прав власності;

– витрати, що виникають через опортуніс-
тичну поведінку контрагента (спроби однієї з 
договірних сторін отримати переваги за раху-
нок іншої).

Такі науковці, як Д. Норт та Т. Еггертссон, 
звузили інтерпретацію трансакційних витрат і 
згрупували їх так [11, c. 97]:

– витрати на пошук інформації (витрати часу 
й ресурсів на отримання та оброблення інфор-
мації; втрати від недосконалості інформації; ви-
трати на пошук покупців чи продавців);

– витрати щодо забезпечення права власнос-
ті (витрати на реєстрацію підприємства, отри-
мання ліцензій, отримання юридичної адреси, 
відкриття рахунків у банку тощо);

– витрати на вимірювання (витрати на при-
дбання обладнання для контролю якості; ви-
трати на стандартизацію; витрати на придбання 
права на торгову марку);

– витрати на специфікацію (витрати на за-
хист прав власності; витрати на поновлення 
порушених прав; витрати на виховання «кон-
сенсусної ідеології»; втрати від неякісної спе-
цифікації);

– втрати від опортуністичної поведінки (ви-
трати на контроль; витрати на страхування ри-
зиків; витрати на запобігання поведінці контр-
агентів); 

– витрати на моніторинг контрактів;
– витрати захисту від посягань третіх осіб 

(наприклад, захист від піратів чи навіть від 
держави в разі незаконної торгівлі).

Аналіз наукових джерел показав, що серед 
економістів-дослідників немає єдиної думки 
щодо тлумачення дефініції «трансакційні ви-
трати». Розмаїттям характеризується також їх 
склад. Проте всі погоджуються з тим, що тран-
сакційні витрати зменшують дохід підприєм-
ства, з одного боку, та сприяють підвищенню 
ефективності роботи економічних суб’єктів, з 
іншого боку. У бухгалтерському обліку дефіні-
цію «трансакційні витрати» найчастіше тлума-
чать як витрати на супровід бізнес-діяльності, 
які значною мірою залежать від інституційного 
середовища. 

У Міжнародних стандартах бухгалтерського 
обліку (МСБО) та фінансової звітності (МСФЗ) 
немає виокремлення трансакційних витрат. 
Необхідність повної і детальної класифікації 
витрат для цілей бухгалтерського обліку ви-
світлюються в МСБО 1 «Подання фінансової 
звітності» [14], де зазначено, що «суб’єкт госпо-
дарювання повинен подавати аналіз витрат, ви-
знаних у прибутку чи збитку, із застосуванням 
класифікації, яка базується на характері витрат 
або на їхній функції у суб’єкта господарювання 
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Таблиця 1
Підходи до визначення трансакційних витрат (ТВ)

Представники Основні положення
Р. Коуз [1] ТВ – це витрати використання механізму цін або ринку.
К. Ерроу [3] ТВ є «витратами експлуатації економічної системи», що призводять 

до відмінності цін продавців і покупців, додаткових утрат, зменшення 
суспільного добробуту.

П. Мілгр, Дж. Робертс [4] ТВ розглядають як «витрати торгу».
У. Ніколсон [5] До ТВ відносить оплату за послуги посередників та витрати на пошук і збір 

інформації.
Г. Демсец [6] ТВ є витратами ринкової контрактації.
А. Алчіан, Г. Демсец [7] Особливу увагу приділили такому складнику ТВ, як витрати опортуністичної 

поведінки (здійснення контролю відносин «принципал – агент», що 
виникають унаслідок «ухиляння»).

О. Уільямсон [8] ТВ досліджено у взаємозв’язку з обмеженою раціональністю (прийняття 
рішень без збору всієї доступної інформації) та опортунізмом (таємне чи 
явне дотримання власних інтересів на шкоду цілям партнера).

Д. Ален [9] ТВ є витратами на встановлення і забезпечення права власності.
Т. Еггертссон [10] ТВ виникають у разі обміну правами власності на економічні активи, 

забезпечуючи виключні права.
Д. Норт [11] ТВ є складником витрат виробництва. Капітал використовується як для 

трансформації, так і для здійснення трансакцій.
А. Олейник [12] ТВ – це витрати на передачу прав власності. Уважав, що трансакційні 

витрати в середині однієї фірми виникати не можуть. Вони мають місце під 
час ринкової взаємодії між фірмами та окремими індивідами.

Дж. Джоун, С. Хілл [13] До ТВ відносять витрати перемовини, моніторинг, проведення угоди, які 
дають змогу сторонам дійти згоди.

Л.О. Лоханова [15] ТВ виникають як у зв’язку із входженням підприємства в контакт із 
зовнішніми суб’єктами, так і в межах самого підприємства.

І.В. Ховрак [16] ТВ впливають на рівень економічної безпеки корпорацій, тому варто 
віднайти баланс між обсягом даних витрат та бажаним рівнем безпеки. 
ТВ посилюють конкурентоспроможність корпорацій та підвищують 
ефективність їхньої діяльності, також дані витрати часто пов’язують із 
монополізмом продавців, корупцією та адміністративним тиском.

Я.П. Іщенко [18] ТВ – це ціни, які платить економічна система за недосконалість її ринків.
Т.І. Долішня, С.М. Кафка [19] Трансакційні витрати – це витрати бізнесу.
Джерело: сформовано авторами на основі [1; 3–19]

залежно від того, який аналіз забезпечує об-
ґрунтовану та більш доречну інформацію. Ви-
трати поділяють на підкласи з метою виділення 
компонентів фінансових результатів діяльності, 
які можуть різнитися за періодичністю, потен-
ціалом прибутку або збитку та передбачуваніс-
тю» [14]. В основі поділу втрат лежать мож-
ливість управління ними та залежність утрат 
від прийнятих управлінських рішень. Утрати у 
складі витрат мають характер минулих. Вони 
використовуються для визначення фінансового 
результату періоду, в якому були здійснені. 

Прямої вимоги щодо відображення трансак-
ційних витрат в системі міжнародних стандар-
тів немає, проте доцільно виділяти та класифі-
кувати такі витрати, враховуючи як загальні 
вимоги МСБО 1 «Подання фінансової звітності» 
[14], так і їхній вплив на результати діяльності 
підприємств. Класифікацію трансакційних ви-
трат для цілей побудови управлінських інфор-
маційних моделей представлено в табл. 2.

Проаналізувавши класифікаційні ознаки та 
групування трансакційних витрат, можна зро-
бити висновок, що вони є досить істотними в 
діяльності підприємства. Основними причина-
ми такого стану є: недостатній розвиток ринків; 

несформована структура інституцій; складне та 
неоднозначне законодавство; значний податко-
вий тиск; факти корумпованості; низька ефек-
тивність маркетингу на більшості підприємств; 
відсутність проведення різного роду комуніка-
тивних заходів із партнерами тощо.

Отримати інформацію про трансакційні ви-
трати апарат управління може завдяки системі 
бухгалтерського обліку. Дана інформація дасть 
можливість постійного здійснення їх моніторин-
гу, аналізу і контролю і, як наслідок, можли-
вість приймати управлінські рішення, спрямо-
вані на можливу зміну форм ринкової взаємодії 
та економію трансакційних витрат, що дасть 
змогу підприємству успішно конкурувати на 
ринку. У сучасних умовах господарювання по-
дібна інформація залишається поза увагою сис-
теми управління витратами, а її отримання не 
забезпечується системою бухгалтерського об-
ліку, що значно обмежує можливість суб’єктів 
господарської діяльності здійснювати їх аналіз, 
контроль та регулювання.

Для структуризації та облікового відображен-
ня трансакційних витрат необхідно визначити 
відокремлені, послідовні етапи трансакцій, які 
супроводжуються певними витратами (рис. 1). 



224

Випуск 1(24) 2021

Класичний приватний університет

Таблиця 2
Система класифікації трансакційних витрат для цілей побудови  

управлінських інформаційних моделей 
№ Ознаки класифікації Групи трансакційних витрат
1 За місцем виникнення витрат 1.1.Зовнішні.

1.2.Внутрішні.
2 За видами витрат 2.1 Витрати на отримання інформації.

2.2. На укладення й обслуговування реалізації угод.
2.3. Витрати виміру.
2.4. Специфікації і захисту прав власності.
2.5. Опортуністичної поведінки:
2.5.1. на моніторинг і попередження опортуністичної поведінки;
2.5.2. від опортуністичної поведінки.
2.6. Пов’язані із прийняттям рішень:
2.6.1. колективного прийняття рішень;
2.6.2. сприяння прийняттю рішень.
2.7. Інші витрати. 

3 За можливістю впливу на рівень 
витрат через прийняті управлінські 
рішення

3.1. Релевантні трансакційні витрати.
3.2. Нерелевантні трансакційні витрати.

4 За ступенем контрольованості на 
певному рівні управління

4.1. Контрольовані.
4.2. Неконтрольовані.

5 За ступенем сприяння розвитку 
бізнесу

5.1. Витрати на сприяння розвитку бізнесу.
5.2. Витрати на подолання перешкод.
5.3.Витрати через створення бар’єрів у розвитку бізнесу.

6 За можливістю оцінки в грошовій 
формі

6.1. Витрати, що можуть бути оцінені у грошовій формі.
6.2. Витрати, що складно піддаються грошовій оцінці.

7 За законністю (легальністю, 
офіційністю) виникнення та 
ініціативою їх понесення

7.1. Законні (легальні, офіційні) витрати:
7.1.1. обов’язкові;
7.1.2. добровільні.
7.2.Незаконні (нелегальні, неофіційні) витрати, у т. ч.:
7.2.1.ініційовані особою, хто є отримувачем економічних вигід 
при несенні відповідних витрат;
7.2.2. ініційовані особою, хто несе витрати.

8 За стадіями життєвого циклу 
підприємства

8.1. Витрати на реєстрацію підприємства та інші витрати під час 
його створення.
8.2. Витрати на стадіях роботи підприємства (зростання, 
зрілість, спад).
8.3. Витрати на стадії ліквідації.

9 За стадіями життєвого циклу 
продукту

9.1. Витрати на етапі досліджень.
9.2. Витрати на етапі розробок.
9.3. Витрати на етапі виходу на ринок.
9.4. Витрати на етапі обслуговування продукту (зростання, 
зрілість, насичення, спад).
9.5. Витрати на етапі виходу з ринку.

10 За видами діяльності 10.1. Під час здійснення інвестиційної діяльності.
10.2. Під час здійснення основної операційної діяльності.
10.3. Під час здійснення іншої операційної діяльності.
10.4. Під час здійснення фінансової діяльності.

11 За процесами операційного циклу 11.1. Формування капіталу.
11.2. Постачання.
11.3. Виробництва.
11.4. Реалізації.
11.5. Інвестування.

12 За реальністю несення витрат 12.1. Дійсні витрати:
12.1.1. явні витрати;
12.1.2. приховані витрати.
12.2. Альтернативні витрати.

13 За ефективністю 13.1. Ефективні витрати.
13.2. Неефективні витрати.

Джерело: сформовано авторами на основі [15]

Саме за ознакою відповідності певному ета-
пу трансакції доцільно об’єднати в групи тран-
сакційні витрати для забезпечення можливості 
управління процесами їх здійснення. Переваж-
но трансакційні витрати пов’язані з перего-
ворними процесами на укладання угод і скла-
даються з витрат на отримання інформації та 
проведення переговорів. Такі переговори необ-

хідні для того, щоб сторони, що укладають уго-
ду, дізналися одна про одну й отримали необхід-
ну для укладання контракту інформацію. Для 
облікового відображення трансакційних витрат 
необхідно визначити відокремлені, послідовні 
етапи трансакцій, які супроводжуються певни-
ми витратами. Тому за ознакою відповідності 
певному етапу трансакції такі витрати доціль-
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но об’єднати в групу «трансакційні витрати та 
втрати» для забезпечення можливості управлін-
ня процесами їх формування. Визначення пер-
винних документів для оформлення кожного 
виду трансакційних витрат є важливою пере-
думовою формування системи їх аналітичного і 
синтетичного обліку та одержання інформації, 
необхідної для управління (табл. 3).

У сучасних економічних реаліях існує по-
треба розроблення та впровадження методології 
бухгалтерського обліку трансакційних витрат 
та втрат. Доцільно відображати в бухгалтер-
ському обліку трансакційні витрати та втрати 
за рахунок:

– поглиблення та розширення предметного 
наповнення рахунків бухгалтерського обліку, а 
саме доповнення рахунків 92, 93, 94, 95, 96 та 97  

відповідними субрахунками з обліку трансак-
ційних витрат із використанням аналітичних 
рахунків за видами трансакційних витрат [18];

– звільнення одного з наявних рахунків 
класу 9 Плану рахунків для забезпечення 
можливості відокремленого обліку трансакцій-
них витрат, а саме рахунку 98 з назвою «Тран-
сакційні витрати», та відкриття субрахунків, 
призначених для обліку трансакційних витрат 
за їх видами [19];

– використання рахунку 973 (який виклю-
чено з Плану рахунків) з використанням ана-
літичних рахунків за видами трансакційних 
витрат;

– виділення в обліку та звітності підпри-
ємств окремого елементу витрат «Трансакційні 
витрати». 

Таблиця 3
Документальне оформлення трансакційних витрати та втрат

Етапи трансакцій Трансакційні витрати Перелік документів
Реєстрація підприємства 
та виконання пов’язаних 
із цим формальностей

Витрати специфікації 
(витрати на реєстрацію: на отримання 
ліцензій, на отримання юридичної 
адреси, на відкриття рахунків у банку)

Довідки про реєстрацію, ліцензії, 
заява на реєстрацію, квитанції, 
платіжне доручення

Пошук інформації про 
потенційних партнерів по 
трансакціях

Витрати на пошук партнерів, на 
отримання інформації про потенційних 
покупців чи продавців, утрати від 
недостатності такої інформації

Рахунки, платіжні документи 
пов’язані з представницькими 
витратами, витратами на отримання 
інформації, аналітичні розрахунки

Вибір партнерів по 
трансакціях

Витрати на оцінювання 
якості продукції, товарів, робіт, послуг 
із приводу яких здійснюється передача 
права власності

Документи на придбання техніки, 
приборів для оцінювання 
якості продукції, розрахунки 
спеціалізованих установ з оцінки 
якості, договір франчайзингу, 
квитанція, платіжне доручення

Підготовка до укладання 
угоди

Витрати на ведення переговорів щодо 
умов трансакції, витрати із захисту 
прав власності, витрати на запобігання 
опортуністичній поведінці

Рахунки, платіжні документи за 
юридичні послуги, послуги зв’язку 
на представницькі витрати, договори

Укладання угоди Витрати на юридичне оформлення 
угоди

Рахунки, платіжні документи за 
юридичні послуги, послуги зв’язку 
на представницькі витрати, договори

Контроль виконання угоди Витрати на моніторинг, виконання 
умов договору та заходи щодо 
притягнення до відповідальності іншої 
сторони в результаті їх порушення

Документи з оплати праці осіб, які 
здійснюють контроль за виконанням 
угод, судових рішень та розрахунки 
сум нарахувань на витрати з оплати 
праці

Джерело: сформовано авторами на основі [17]

 
Формування системи управління трансакційними витратами  

Розроблення методології аналізу, контролю  та моделювання трансакційних витрат 

 Формування синтетичного та аналітичного обліку трансакційних витрат 

Розроблення методики бухгалтерського  обліку трансакційних витрат 

Проведення досліджень теорії бухгалтерського обліку щодо сутності, класифікації та виокремлення  
їх як окремого об'єкта бухгалтерського обліку 

Рис. 1. Етапи дослідження трансакційних витрат
Джерело: сформовано авторами на основі [16]
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Проаналізувавши варіанти пропозицій з ор-
ганізації бухгалтерського обліку трансакцій-
них витрат, можна зробити висновок про їх 
різноманітність та необхідність як загального 
підходу, так і індивідуального рішення кожно-
го суб’єкта господарювання. Щоб не вносити 
значні зміни до Плану рахунків і переймено-
вувати вже діючі та використовувані рахун-
ки, оптимальним варіантом організації обліку 
трансакційних витрат уважаємо використання 
рахунку 973 під назвою «Трансакційні витрати 
та втрати» з використанням аналітичних ра-
хунків за видами трансакційних витрат і виді-
ленням окремого аналітичного рахунку «Тран-
сакційні втрати». Суб’єктам господарювання 
варто провести аналіз понесених витрат за 
останні 3–5 років із метою визначення їх обся-
гу та розроблення системи аналітичних рахун-
ків до робочого плану рахунків. За незначних 
сум понесених трансакційних витрат та втрат 
можна запропонувати відображення таких сум 
на рахунку 977 «Інші витрати діяльності» з 
виділенням окремого аналітичного рахунку. 
За необхідності більш ширшої та глибшої де-
талізації можна запропонувати ведення обліку 
трансакційних витрат та втрат на позабалан-
сових рахунках шляхом виокремлення окре-
мого рахунку «Трансакційні витрати» та де-
талізації інформації на його субрахунках, що 
є можливим за умов автоматизації обліку. За 
значних обсягів трансакційних витрат та втрат 
доцільним є виділення в бухгалтерському облі-
ку і фінансовій звітності підприємств окремого 
елементу (статті) витрат «Трансакційні витра-
ти». Вибір варіанту організації обліку кожен 
суб’єкт господарювання має робити самостій-
но в рамках своєї облікової політики виходя-
чи з результатів проведеного аналізу та потреб 
управління в такій інформації.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Отже, 
результати дослідження свідчать про різнома-
нітність поглядів на трактування сутності та 
класифікації трансакційних витрат та втрат. 
Однак найбільш оптимальною класифікацію 
слід уважати класифікацію трансакційних 
витрат, яку здійснено Д. Нортом та Т. Еггер-
тссоном. У ній трансакційні витрати чітко роз-
поділяються за окремими видами. При цьому 
вченими визначено докладний перелік витрат, 
що формують кожну класифікаційну групу. 
За результатами дослідження встановлено іс-
тотність обсягів та різноманітність видів здій-
снюваних трансакційних витрат та втрат на 
підприємствах, що спонукає до необхідності 
організації їх бухгалтерського обліку, аналізу, 
контролю, моделювання та управління. Вибір 
варіанту відображення в бухгалтерському об-
ліку трансакційних витрат та втрат доцільно 
здійснювати в рамках власної облікової полі-
тики за результатами проведеного аналізу та 
відповідно до потреби управління в такій ін-
формації. 
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