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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Існування трансакційних витрат

визнається усіма вченими�економіста�
ми, але ще й досі не існує загальноп�
рийнятої відповіді на фундаментальні
питання щодо цієї економічної кате�
горії, а саме:

— що таке трансакційні витрати;
— чому вони існують і які форми

їх існування;
— як їх вимірювати;
— який вплив вони мають на ефек�

тивність функціонування фірм.
Відповідь на перше питання намага�

ються дати представники двох підходів:
неокласичного і прав власності [1]. У
кожному з них існують різні тлумачення
сутності трансакційних витрат, а отже,
жоден з них не дає чіткого формулюван�
ня цієї категорії. Саме тому пропонуємо
таке визначення: трансакційні витрати —
це витрати на встановлення, захист та
обмін прав власності.

Відсутність загальноприйнятого
тлумачення сутності трансакційних
витрат зумовила виникнення різних
теорій, які пояснюють причини і фор�
ми їх існування. Найпоширенішими з
них є теорія трансакційних витрат, те�
орія суспільного вибору, теорія угод,
контрактна теорія фірми та двофак�
торна модель трансакційних витрат.
Автори цих теорій зосереджуються на
певних грунтовних (на їх погляд) фор�
мах трансакційних витрат і за допомо�
гою цих форм намагаються пояснити
причини їх існування.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Найчастіше в економічній теорії
досліджують такі форми трансак�
ційних витрат: витрати пошуку інфор�
мації, витрати на здійснення перего�
ворів та укладання угод, витрати на
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визначення якості товарів і послуг,
витрати специфікації та захисту прав
власності та витрати опортуністичної
поведінки.

Саме на цих формах базуються
найбільш чіткі й обгрунтовані класи�
фікації трансакційних витрат. Це кла�
сифікація О. Вільямсона [2], в якій
трансакційні витрати розподіляються
на ті, що виникають до та після укла�
дання угоди; класифікація С. Архіє�
реєва [3], яка розвиває і доповнює кла�
сифікацію О. Вільямсона з урахуван�
ням особливостей економіки України,
та класифікація Е. де Сото [4], в якій
трансакційні витрати розподіляються
на ціну підпорядкування закону і ціну
позалегальності.

Класифікація Е. де Сото є найбільш
прийнятною для визначення впливу
трансакційних витрат на ефективність
діяльності окремого підприємства і по�
яснення вибору інституційного середо�
вища (легального чи позалегального)
існування. Дослідники (за винятком С.
Архієреєва) зазначають виключно не�
гативний характер трансакційних вит�
рат і не обчислюють величину цих вит�
рат, притаманних конкретному
підприємству, та ступінь їх впливу на
ефективність його функціонування.

За Е. де Сото, трансакційні витра�
ти розподіляються на дві складові: ціну
підпорядкування закону і ціну позале�
гальності. Оцінити вплив "трансакцій�
ного тягаря" на ефективність діяль�
ності підприємств можна за допомогою
ціни підпорядкування закону, яка скла�
дається з витрат доступу до закону та
витрат продовження діяльності у ме�
жах закону. До перших належать вит�
рати на реєстрацію підприємства (юри�
дичної особи), на отримання ліцензії,
на відкриття рахунку в банку, на отри�
мання юридичної адреси та виконання

інших формальностей. Другі витрати
пов'язані з необхідністю сплати по�
датків, виконання вимог закону у сфері
трудових відносин (тривалість робочо�
го дня, мінімальна зарплата, соціальні
гарантії), сплати судових витрат при
розв'язанні конфліктів у межах легаль�
ної судової системи. Загальновідомо,
що багато підприємств і фірм, не вит�
римуючи податкового й часто мінливо�
го законодавчого тиску, йдуть у неле�
гальну економіку. Причиною цього є
високі трансакційні витрати, пов'язані
з діяльністю у межах законодавства.

Але здійснення угоди в позалегаль�
ному секторі також пов'язане з витра�
тами — "ціною позалегальності" [4].

Е. де Сото наводить такі елементи
"ціни позалегальності":

1. Витрати, пов'язані з ухилянням
від правових санкцій. Містять оплату
послуг податкових та фінансових кон�
сультантів, доходи, втрачені внаслідок
"подвійної бухгалтерії".

2. Витрати, пов'язані з трансфер�
том доходів. Усі без винятку еко�
номічні суб'єкти сплачують непрямі
податки та інфляційний податок (у
першу чергу, це стосується викорис�
тання виключно готівки) при позале�
гальних обмінах. Але трансферти ма�
ють однобічний характер — позале�
гальні суб'єкти не можуть звернутися
до держави за захистом прав власноті.

3. Витрати, пов'язані з ухилянням
від податків і нарахувань на зарплату.
Всі вони знижують стимули до замі�
щення праці капіталом і технічного
переозброєння. Дешева праця "розбе�
щує" підприємство. Крім того, виграш
від несплати ПДВ обмежує сферу по�
залегальної діяльності тільки крайні�
ми ланками виробничого ланцюга —
роздрібною торгівлею і початковими
етапами обробки сировини.

4. Витрати, пов'язані з відсутністю
законодавчо зафіксованих прав влас�
ності. Передати правочинність влас�
ності можна тільки обмеженій кількості
осіб, серед яких не обов'язково перебу�
ває покупець, готовий сплатити найви�
щу ціну. До того ж цей капітал немож�
ливо використовувати як заставу, інве�
стувати в нього, вільно продати, а іноді
навіть просто передати у спадок.

5. Витрати, пов'язані з неможливі�
стю використання контрактної системи.
Позалегальна процедура укладання
контрактів перешкоджає реалізації дов�
гострокових угод, у яких бере участь
велика кількість економічних суб'єктів.
Адже стимулом для вкладання коштів у
довгостроковий проект є впевненість у
тому, що за будь�яких обставин права
інвесторів будуть захищені [6].

6. Витрати, пов'язані з виключно
двостороннім характером позалегаль�
ної угоди.

7. Витрати доступу до позалегаль�
них процедур розв'язання конфліктів.

Легальна судово�правова система
має низку субститутів — родинні та ма�
фіозні механізми вирішення конфліктів.
Використання цих альтернатив пов'яза�
не з витратами на підтримання добро�
зичливих стосунків з численними роди�
чами, земляками та іншими "своїми"
людьми, що потребує часу та коштів для
надання знаків уваги і обміну послуга�
ми; звернення за послугами до викону�
ючої функції судових і силових струк�
тур мафії, зумовлене необхідністю спла�
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ти своєрідного податку [1].
Рішення щодо вибору економіч�

ним суб'єктом інституційного середо�
вища для свого бізнесу — легального
чи позалегального — визначається спів�
відношенням ціни підпорядкування
закону з ціною позалегальності.

Мета дослідження полягає у виз�
наченні найвагоміших складових ціни
підпорядкування закону та оцінці її
впливу на прибутковість підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

За допомогою методів експери�
ментальних оцінок і статистичних роз�
рахунків визначено витрати доступу
до закону українських підприємств,
було опитано 90 підприємств�респон�
дентів у Києві, Донецьку, Дніпропет�
ровську та Запоріжжі. Дослідження
свідчать, що витрати на реєстрацію
товариства з обмеженою відповідаль�
ністю становлять 240 дол. США (7�30
днів), відповідно витрати на реєстра�
цію за допомогою посередницької
фірми — 350—600 дол. (4—15 днів).
Реєстрація закритого акціонерного
товариства коштує 1500 — 1900 дол.
(35 днів — 3 місяця), а за допомогою
посередницької фірми — 3000—5000
дол. (18—30 днів).

Як показали дослідження Світово�
го Банку [5], у 2007 р. середні витрати
доступу до закону для українського
підприємця становили 97,3 дол. (у тому
числі 33 дол. — це неофіційно сплачені
кошти), а частина витрат продовження
діяльності у межах закону, оцінена як
фінансові втрати через інспекційні за�
ходи, дорівнювала в середньому 1177,8
дол. Якщо ж згадати, що платежі до
бюджету сягають 40 % доходу (а це та�
кож витрати, пов'язані із продовженням
діяльності у межах закону), то стає зро�
зумілим, що, по�перше, ціна підпоряд�
кування закону є доволі високою і, по�
друге, левова частка "трансакційного
тягаря" припадає на податкову складо�
ву. Наші дослідження свідчать, що сут�
тєвою складовою ціни підпорядкування
закону в умовах України є дотримання
вимог податкового законодавства. Так,
сума податків та зборів від суми доходу
становить від 21 до 35 %. Саме цим по�
яснюється низький рівень застосування
норм закону для забезпечення повсяк�
денного функціонування підприємств.
Майже всі автори розглядають вплив
одного або декількох податків на ефек�
тивність діяльності підприємства чи
його прибутковість. Але більшість зако�
нослухняних підприємств сплачують не
1 чи 2 податки, а понад 10 податків та
зборів. Тобто доцільним є дослідження
сукупного впливу податкового тиску на
підприємства, оскільки саме в цьому ви�
падку можна дослідити синергетичний
ефект від сумісного впливу податків.

Для оцінки впливу ціни підпоряд�
кування закону було розроблено ме�
тодичні рекомендації.

На першому етапі здійснююється
оцінка ефективності роботи підприєм�
ства, визначається величина ціни підпо�
рядкування закону та її складових.
Мета етапу — формування інформац�
ійного масиву для побудови економет�
ричних моделей та створення статис�
тичної бази для подальшого аналізу.

На другому етапі оцінюється зна�
чущість складових ціни підпорядку�

вання закону. Мета етапу — побудова
економетричної моделі ціни, підпо�
рядкування закону і визначення її най�
суттєвіших складових.

На третьому етапі здійснююється
оцінка впливу основних складових ціни
підпорядкування закону на прибут�
ковість підприємств. Мета етапу — по�
будова економетричної моделі для
визначення ступеня впливу ціни підпо�
рядкування закону.

Розроблені методичні рекомен�
дації було апробовано на підприєм�
ствах дорожньої галузі. Аналіз фі�
нансового стану цих підприємств за
період з 2000 по 2007 рік здійснювався
за показниками майнового стану, рен�
табельності, ліквідності, фінансової
стійкості та ділової активності.

Оцінка ефективності засвідчила, що
протягом досліджуваного періоду всі
підприємства працювали нестабільно.

Було побудовано економетричну
модель (1), до якої в якості залежного
фактора включено ціну підпорядку�
вання закону, а в якості незалежних
факторів увійшли податок на додану
вартість, податок на прибуток, соц�
іальні відрахування та адміністративні
витрати.

TYAGAR = 1,015409277 ADM
0,4326557487 * VAT0,4821704674 * SOC 0,3058248766

*PROT 0,02457605771, (1)
де TYAGAR — ціна підпорядку�

вання закону, тис. грн.;
PROT — податок на прибуток,

тис.грн.;
SOC — відрахування на соціальні

заходи, тис. грн.;
VAT — податок на додану вар�

тість, тис. грн.;
ADM — адміністративні витрати

(за вилученням тих, які не є трансакц�
ійними), тис. грн.;

С — константа, яка визначає сту�
пінь впливу факторів, що не увійшли до
моделі.

Оцінка моделі на адекватність здійс�
нювалися за множинними коефіцієн�
тами детермінації R2 і 2R  , F�статисти�
кою та середньою квадратичною по�
хибкою. Високі значення коефіцієнтів
R2 і 2R  (R2 = 0,9994, 2R  = 0,992), F�ста�
тистики (5438,93) і низьке значення
середньої квадратичної похибки (0,23)
підтверджують адекватність моделі.

Статистична значущість складо�
вих, що увійшли до моделі, також
підтверджена відповідними тестами
(середня квадратична похибка коефі�
цієнта регресії, t�статистика, Р).

Модель (1) дала змогу оцінити
вплив складових ціни підпорядкуван�
ня закону та з'ясувати, що:

— зростання адміністративних
витрат на 1 % збільшує ціну підпоряд�
кування закону на 0,43 %;

— зростання ПДВ на 1 % збільшує
ціну підпорядкування закону на 0,48 %;

— зростання соціальних відраху�
вань на 1 % збільшує ціну підпорядку�
вання закону на 0,31 %;

— зростання податку на прибуток
на 1 % збільшує ціну підпорядкування
закону на 0,025 %;

Було оцінено сукупний вплив фак�
торів на величину ціни підпорядкуван�
ня закону. З'ясовано, що при зменшенні
податку на додану вартість на 3 % і по�
датку на прибуток на 5 % та одночас�
ному збільшенні адміністративних
витрат на 1 % і соціальних витрат на 1

%, ціна підпорядкування закону
збільшується на 0,8 %.

Результати проведеного еконо�
метричного аналізу свідчать, що най�
вагомішими складовими ціни підпо�
рядкування закону є адміністративні
витрати, а також податкова складова,
до якої увійшли податок на додану
вартість, податок на прибуток, інші
податки та збори. Тому на третьому
етапі було побудовано економетрич�
ну модель, за допомогою якої дослід�
жувався вплив найвагомішіх складо�
вих ціни підпорядкування закону на
прибутковість підприємств.

Модель (2) має наступний вигляд:
NPROF = 3,64326 * TAXE�1,068571 *

ADM�0,754974 , (2)
де NPROF — чистий прибуток, тис.

грн.;
TAXE — податкова складова ціни

підпорядкування закону, тис. грн.;
ADM — адміністративні витрати,

тис. грн.
Високі значення коефіцієнтів R2

(0,873648 ), 2R  (0,82344) і F�статистики
(13,41714), а також низьке значення се�
редньої квадратичної похибки (0,31)
підтверджують адекватність моделі.

Оцінка тестів параметрів моделі
також підтверджує їх статистичну
значущість.

Наведена модель (2) дала змогу
дійти висновку, що за зростання по�
даткової складової на 1 % чистий при�
буток спаде на 1,07 %, а якщо адміні�
стративні витрати зростуть на 1 %, то
чистий прибуток зменшиться відпові�
дно на 0,75 %. Сумісний вплив зміни
обох факторів призведе до зменшен�
ня прибутку на 1,82 %.

ВИСНОВКИ
Розроблені методичні рекомен�

дації можуть бути використані фа�
хівцями сфери управління різних рівнів
для оцінки впливу змін податкового
законодавства та інших регуляторних
заходів на прибутковість підприємств,
а також підприємствами для прогнозу�
вання свого прибутку при зміні ставки
основних податків та зміні величини ад�
міністративних витрат.
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