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УДК 330.837:338.432

УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО 
СЕРЕДОВИЩА ЯК ПЕРЕДУМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ 

УПРАВЛІННЯ ТРАНСАКЦІЙНИМИ 
ВИТРАТАМИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

С. В. Тимофіїв, асистент 
Львівський національний аграрний університет

Обґрунтовано вплив чинників інституційного середовища на 
ефективність процесу управління трансакційними витратами аграр-
них підприємств. Окреслено напрями вдосконалення інституційного 
середовища аграрного сектора економіки у контексті формування пе-
редумов ефективного управління трансакційними витратами суб’єктів 
господарювання. Сформульовано ключові завдання державних орга-
нів як елементів інституційної інфраструктури у зазначеному контек-
сті.

Ключові слова: трансакційні витрати, управління, аграрні під-
приємства, інституційне середовище, сегменти інституційної інфра-
структури, удосконалення.

Постановка проблеми. Управління трансакційними ви-
тратами аграрних підприємств є багатогранним процесом. 
Якщо розглядати його не у вузькому аспекті – як частину 
управлінського процесу в діяльності суб’єктів господарюван-
ня, а крізь призму функціонування підприємств як складової 
економічного середовища, то можна зауважити, що на якість 
управління, окрім кваліфікаційних навичок працівників 
управлінського апарату, ефективності побудови системи моні-
торингу й контролю трансакційних витрат та обґрунтованості 
управлінських заходів, які за відношенням до суб’єкта госпо-
дарювання є внутрішніми чинниками, впливає ще й низка зо-
внішніх чинників, спричинених недосконалим інституційним 
середовищем аграрного сектора як частини національної еко-
номіки. До них належать: високий ступінь асиметрії ринкової 
інформації, тенденції до монополізації аграрного ринку, не-
ефективність правового регулювання економічних відносин, 
недостатньо дієві методи державного регулювання галузевого 
розвитку тощо. У той час як нейтралізацію впливу внутрішніх 
чинників зниження ефективності управління трансакційни-
ми витратами підприємства можуть здійснити за допомогою 
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певних організаційних заходів, то протистояти впливові біль-
шості зовнішніх чинників окремий суб’єкт господарювання не 
в змозі. Їх сукупний вплив зменшує можливості аграрних під-
приємств управляти процесом формування й функціонування 
потоків трансакційних витрат. З огляду на це, наукові пошуки 
напрямів удосконалення інституційного середовища як засобу 
створення передумов ефективного управління трансакційними 
витратами суб’єктів господарювання в аграрному секторі еко-
номіки є актуальним напрямом досліджень на сучасному етапі.

Аналіз актуальних досліджень. Дослідження трансакцій-
них витрат як базової категорії інституціоналізму відображено 
у працях Р. Коуза [1], Д. Норта [2], О. Вільямсона [3], Дж. Стігле-
ра [4], Дж. Уолліса [5] та інших інституціоналістів. Проблемам 
управління трансакційними витратами упродовж останніх ро-
ків присвятили свої роботи вітчизняні економісти П. В. Круш, 
І. В. Макалюк [6], М. М. Шигун [7], М. В. Дубініна [8], І. Б. Садов-
ська [9], Л. І. Михайлова [10], Т. Г. Васильців, Т. Б. Матолич [11], 
а також їхні зарубіжні колеги І. Г. Панженська [12], О. В. Шума-
кова [13], П. Т. Спіллер [14], Г. де Анджело, С. Дж. Медема [15]. 
Науковцями ґрунтовно досліджено методи управління трансак-
ційними витратами, зокрема і аграрних підприємств, висвіт-
лено очікуваний ефект від реалізації такого управління, однак 
проблемам залежності ефективності такого управління від умов 
інституційного середовища уваги приділено недостатньо.

Метою статті є окреслення базових напрямів інституцій-
ного забезпечення процесу управління трансакційними витра-
тами аграрних підприємств.

Виклад основного матеріалу. Більшість сучасних еконо-
мічних систем, у тому числі вітчизняна, є системами зміша-
ного типу, де до дії стихійних ринкових сил додається вплив 
інститутів макроекономічного впливу, функціонування яких 
значною мірою визначає ефективність економічних взаємовід-
носин між суб’єктами ринку. Склад і структура інституційного 
середовища значною мірою визначають особливості перебігу 
економічних явищ та процесів, зокрема процесу управління 
трансакційними витратами суб’єктів господарювання в аграр-
ному секторі економіки. Зважаючи на це, є достатні підстави 
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вважати, що реалізація управління трансакційними витратами 
аграрних підприємств вимагає розвитку інституційного серед-
овища аграрного сектора економіки у напрямі забезпечення 
початкових умов для реалізації повноцінного управління тран-
сакційними витратами та подальшого вдосконалення цього 
процесу.

На наш погляд, напрями інституційного забезпечення 
процесу управління трансакційними витратами доцільно роз-
глядати через призму вдосконалення сегментів інституційної 
інфраструктури аграрного сектора економіки, виділених у на-
ших попередніх дослідженнях [16, с. 83]. Вважаємо, що най-
більшою мірою на формування передумов реалізації управління 
трансакційними витратами аграрних підприємств впливають 
три сегменти інституційної інфраструктури:

1) сегмент державного контролю, ключовими організація-
ми якого у зазначеному контексті виступають державні органи 
стандартизації та Державна служба статистики України;

2) сегмент правового забезпечення;
3) сегмент державного економічного регулювання, зокре-

ма Міністерство аграрної політики та продовольства і мережа 
управлінь агропромислового розвитку.

За посередництвом організацій, які входять до перелічених 
сегментів, повинні бути сформовані й запроваджені стандар-
тизована методика обліку трансакційних витрат, відповідна 
нормативно-правова база та механізм контролю за процесом 
формування трансакційних витрат на макрорівні аграрного 
сектора економіки. Зокрема, вдосконалення функціонування 
сегмента державного контролю, на нашу думку, повинне від-
буватися шляхом розвитку інституту стандартизації. Розвиток 
інституту стандартизації полягає у формуванні нових або удо-
сконаленні існуючих напрямів діяльності окремих структур, 
які мають відношення до процесу державної стандартизації, у 
контексті стандартизації процесу формування, подачі і вико-
ристання звітної інформації про трансакційні витрати суб’єктів 
господарювання аграрного сектора. 

Як відомо, облік трансакційних витрат на сьогодні відсут-
ній в діяльності підприємств, у тому числі аграрних, і це явище 
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є вкрай негативним, оскільки значна частина сукупних ви-
трат перебуває поза межами цілеспрямованого управлінського 
впливу. Тому завдання розробки плацдарму для формування 
інформаційної бази контролю і регулювання потоків трансак-
ційних витрат має бути покладене на органи, які спеціалізують-
ся на розробленні методик централізованого збору економічної 
інформації в загальнодержавних масштабах. Такими структу-
рами є відділ методології бухгалтерського обліку Міністерства 
фінансів України (державний орган стандартизації у сфері об-
ліку) і Державна служба статистики. Вважаємо, що у рамках 
інституційного забезпечення процесу управління трансакцій-
ними витратами на відділ методології бухгалтерського обліку 
Міністерства фінансів України мають бути покладені такі за-
вдання:

— формування завершеної методики обліку трансакцій-
них витрат діяльності суб’єктів господарювання на основі об-
ґрунтованих рекомендацій науковців, які займаються даною 
проблематикою;

— розроблення й затвердження П(С)БО «Трансакційні ви-
трати»;

— затвердження форм бухгалтерського обліку і фінансо-
вої звітності, які передбачають відображення інформації про 
трансакційні витрати суб’єктів господарювання, в тому числі 
аграрних підприємств.

Органам стандартизації Державної служби статистики 
України доцільно сконцентрувати зусилля у напрямах:

— розроблення й затвердження форм подачі інформації 
про трансакційні витрати аграрними підприємствами органам 
статистики для її подальшої обробки;

— розроблення й затвердження форм представлення ін-
формації про трансакційні витрати суб’єктів господарювання 
аграрного сектора урядовим структурам та іншим користува-
чам (у статистичних збірниках, електронних базах даних тощо).

Забезпечення виконання вищезазначених завдань не ви-
магає виділення додаткових коштів з державного бюджету 
України, оскільки всі вони повністю відповідають поточним 
напрямам роботи державних структур, про які йдеться. Таким 
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чином, можна очікувати швидкої реалізації пропонованих за-
ходів щодо вдосконалення сегмента державного контролю за 
умови привернення уваги відповідних державних органів до 
проблеми управління трансакційними витратами.

Механізм впливу сегмента правового забезпечення на 
створення передумов управління трансакційними витратами 
аграрних підприємств полягає у сприянні зростанню «коефіці-
єнта корисної дії» процедур управління трансакційними витра-
тами шляхом: 1) виведення з тіні тих трансакційних витрат, 
які є потенційно легальними, але знаходяться там через тіні-
зацію економічної взаємодії, у результаті якої вони виникли; 
2) усунення або мінімізації тих трансакційних витрат, які є не-
легальними за своєю суттю (корупційні та інші витрати проти-
законного характеру).

Існування тіньового сектора порушує цілісність економіч-
ної системи, оскільки в офіційному секторі економіки продо-
вжують функціонувати звичні формальні інститути, у той час 
як у тіньовому секторі розвивається неформальна інституцій-
на інфраструктура, яка протистоїть офіційній, внаслідок чого 
як тіньові, так і явні трансакційні витрати можуть зростати в 
рази, а управління трансакційними витратами ускладнюється. 
Належність значної частини трансакційних витрат до тіньового 
сектора економіки створює ризик зведення нанівець усіх зусиль 
щодо управління трансакційними витратами суб’єктів господа-
рювання, зокрема аграрних підприємств, оскільки управління 
охоплюватиме лише офіційну складову витрат. Тому зниження 
«коефіцієнта корисної дії» заходів щодо управління трансакцій-
ними витратами внаслідок високого рівня тінізації економічних 
відносин є об’єктивним явищем. Зважаючи на це, завданнями 
законодавчої влади щодо вдосконалення сегмента правового 
забезпечення інституційної інфраструктури в аграрному секто-
рі вважаємо за доцільне виділити такі:

— формування нормативно-правової бази, яка сприятиме 
виведенню економічних відносин в аграрному секторі економі-
ки з тіні;

— законодавче узгодження процесу включення трансак-
ційних витрат до складу витрат підприємства з позиції подат-
кового законодавства;
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— запровадження в дію ефективного антикорупційного 
законодавства;

— реформування судової влади з метою забезпечення 
справедливості та адекватності покарань за порушення гос-
подарського та іншого законодавства, яке стосується сфери 
функціонування економічних відносин.

На нашу думку, вдосконалення функціонування сегмен-
та правового забезпечення створить можливість забезпечити 
належний рівень та повноту управління трансакційними ви-
тратами контрактації аграрних підприємств, адже більшість 
економічних відносин, які їх спричинюють, входять до сфери 
дії господарського законодавства. Паралельно можна очікува-
ти забезпечення достатньої якості управління трансакційними 
витратами вимірювання, специфікації і захисту прав власнос-
ті та опортуністичної поведінки за рахунок формування рівня 
прозорості інституційного середовища, достатнього для плану-
вання та прогнозування цих типів витрат.

Вплив сегмента державного економічного регулювання 
на розвиток інституційного забезпечення процесу управління 
трансакційними витратами аграрних підприємств є фунда-
ментальним, і він охоплює як формування початкових умов 
для реалізації такого управління, так і подальше його вдоско-
налення у випадку успішного налагодження на першому етапі. 
Особливість функціонування організацій сегмента державного 
економічного регулювання полягає в тому, що вони не просто 
змінюють рівень трансакційних витрат в економічному серед-
овищі аграрного сектора в межах поширення впливу сегмен-
та, але й впливають на функціонування організацій у межах 
інших сегментів інституційної інфраструктури та відповідне 
формування трансакційних витрат. Таким чином, організації 
сегмента державного економічного регулювання мають достат-
ні можливості цілеспрямованого регулювання потоків трансак-
ційних витрат на всіх рівнях аграрного сектора загалом. Це 
означає, що саме вони в першу чергу виступають ініціаторами 
змін у функціонуванні інших сегментів інституційної інфра-
структури, будучи здатними контролювати та опосередковано 
координувати цей процес. 
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Як було зазначено, ключову роль серед організацій сегмента 
державного економічного регулювання ми відводимо Міністер-
ству аграрної політики та продовольства як одному з найвпли-
вовіших регуляторів розвитку аграрного сектора економіки, а 
також мережі управлінь агропромислового розвитку як органам 
реалізації заходів розвитку на місцях. Зокрема, завдання дер-
жавних органів агропромислового розвитку у контексті інсти-
туційного забезпечення процесу управління трансакційними 
витратами діяльності аграрних підприємств, на нашу думку, 
мають полягати у наступному:

— співпраця з аграрними ВНЗ та НДІ в напрямах: ін-
формаційного забезпечення наукових досліджень проблем 
управління трансакційними витратами в аграрному секторі; 
посередництва у сфері взаємовідносин наукових працівників з 
державними органами під час здійснення досліджень, зокрема 
щодо спрощення доступу до економічних даних; підвищення 
кваліфікації власних працівників шляхом ознайомлення їх з пе-
редовими науковими розробками у сфері управління трансак-
ційними витратами;

— сприяння розвиткові інституту аграрного дорадництва 
(як джерела оптимізації трансакційних витрат пошуку інфор-
мації) шляхом співпраці з існуючими аграрними дорадчими 
службами та надання інформаційної підтримки підприємцям-
початківцям у галузі аграрного дорадництва;

— узагальнення й систематизація даних про трансакційні 
витрати аграрних підприємств (за наявності відповідної сфор-
мованої системи моніторингу цих витрат) з метою надання 
відповідної інформації Міністерству аграрної політики та про-
довольства України для використання в процесі розроблення 
заходів регулювання потоків трансакційних витрат в аграрно-
му секторі економіки;

— надання роз’яснень фахівцям аграрних підприємств 
щодо застосування методики обліку трансакційних витрат у 
випадку її запровадження на офіційному рівні та базових реко-
мендацій щодо ефективного управління цими витратами.
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Міністерство аграрної політики та продовольства України, 
на нашу думку, повинне сконцентрувати зусилля на наступно-
му:

— розробка та впровадження в дію нормативно-право-
вих актів, які стосуються юридичного забезпечення управління 
трансакційними витратами в аграрному секторі економіки у 
межах своєї компетенції;

— удосконалення механізму співпраці об’єднань аграрних 
підприємств з іншими суб’єктами макрорівня аграрного сек-
тора, зокрема державою, з метою розширення можливостей 
суб’єктів мікрорівня впливати на макрорівневі чинники фор-
мування трансакційних витрат;

— моніторинг трансакційних витрат аграрних підпри-
ємств через систему звітності управлінь агропромислового роз-
витку та здійснення регулятивних заходів щодо оптимізації 
рівня та структури трансакційних витрат в аграрному секторі 
економіки на мікро- та макрорівнях;

— участь у розробленні і впровадженні механізму держав-
ного кредитування на розвиток підприємницької діяльності в 
галузі аграрного дорадництва;

— фінансування наукових досліджень проблем управління 
трансакційними витратами в межах аграрних наукових закла-
дів (ВНЗ, НААНУ, НДІ тощо) та ефективний контроль за вико-
ристанням коштів.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, 
формування передумов реалізації ефективного управління 
трансакційними витратами аграрних підприємств передбачає 
вдосконалення інституційного середовища, зокрема сегментів 
інституційної інфраструктури аграрного сектору економіки, 
функціонування яких здійснює найбільший вплив на даний 
процес. Сегментами, функціонування яких потребує вдоско-
налення у першу чергу, ідентифіковано сегмент державного 
контролю, правового забезпеченнята державного економічно-
го регулювання як такий, що має фундаментальний вплив. 
Зокрема, вдосконалення сегмента державного контролю до-
цільно здійснювати шляхом розвитку інституту стандартизації 
у сфері обліку та звітності про трансакційні витрати аграрних 
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підприємств, сегмента правового забезпечення – у напрямі 
зменшення рівня тінізації економічних відносин у аграрному 
секторі та мінімізації трансакційних витрат протизаконного 
характеру, сегмента державногоекономічного регулювання – 
шляхом реалізації мережею управлінь агропромислового роз-
витку та Міністерством аграрної політики та продовольства 
України низки заходів, спрямованих на розвиток управління 
трансакційними витратами суб’єктів господарювання. Вважа-
ємо, що комплексний і взаємопов’язаний розвиток сегментів 
інституційної інфраструктури створить умови для реалізації 
ефективного управління трансакційними витратами в діяль-
ності аграрних підприємств і на макрорівні аграрного сектору 
економіки. Конкретизація і поглиблення окреслених у статті 
заходів щодо розвитку інституційного середовища аграрного 
сектору економіки виступає предметом наших подальших на-
укових пошуків.
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С. В. Тымофиив. Совершенствование институциональной среды как 
предпосылка реализации управления трансакционными издержками 
аграрных предприятий

Обосновано влияние факторов институциональной среды на 
эффективность процесса управления трансакционными издержками аграрных 
предприятий. Определены направления совершенствования институцио-
нальной среды аграрного сектора экономики в контексте формирования 
предпосылок эффективного управления трансакционными издержками субъек-
тов хозяйствования. Сформулированы ключевые задачи государственных 
органов как элементов институциональной инфраструктуры в указанном кон-
тексте.

Ключевые слова: трансакционные издержки, управления, аграрные 
предприятия, институциональная среда, сегменты институциональной 
инфраструктуры, совершенствование.

S. Tymofi yiv. Improvement of the Institutional Environment as the 
Precondition of the Agrarian Enterprises Transaction Costs Management

The infl uence of the institutional environment factors on effi ciency of the 
management of agrarian enterprises transaction costs is grounded. The directions 
of improvement of the institutional environment in agrarian sector are determined 
in the context of forming the preconditions of the effi cient transaction costs 
management in enterprises activity. The key tasks of the stateauthorities as the 
institutional infra-structure elements are formulated in this context.

Key words: transaction costs, management, agrarian enterprises, 
institutional environment, seg-ments of institutional infrastructure, improvement.
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
До друку приймаються статті, що відповідають вимогам 

ВАК і мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у за-
гальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на які опирається ав-
тор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким 
присвячується дана стаття; формулювання цілей статті (постанов-
ка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним об-
ґрунтуванням наукових результатів; висновки з даного дослідження 
і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

З метою дотримання вищезазначених вимог до наукової стат-
ті слід жирним шрифтом виділити такі елементи статті: постановка 
проблеми, аналіз актуальних досліджень, мета статті, виклад осно-
вного матеріалу, висновки і перспективи подальших досліджень.

Статті, які не відповідають вимогам ДАК України, до друку не 
приймаються.

Обсяг статті – до 10 повних сторінок. Розміри полів: ліве – 20 мм, 
праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, до 30 рядків на сторінці.

Статті необхідно готувати за допомогою текстового редактора 
Мicrosoft Word. Шрифт статті – Times New Roman Cyr, через інтервал 
1,5, розмір – 14 рt.

Назва статті має бути короткою (до 10 слів), адекватно відби-
вати її зміст, відповідати суті досліджуваної наукової проблеми. При 
цьому слід уникати назв, що починаються зі слів: «Дослідження пи-
тання…», «Деякі питання…», «Проблеми…», «Шляхи…», в яких не від-
бито достатньою мірою суть проблеми.

Анотації (українською, російською та англійською) набирати 
курсивом 12 кеглем. Виклад матеріалу в анотації має бути стислим і 
точним (близько 50 слів). Слід застосовувати синтаксичні конструк-
ції безособового речення, наприклад: «Досліджено…», «Розглянуто…», 
«Установлено…» (наприклад, «Досліджено генетичні мінливості… 
Отримано задовільні результати…»).

Анотація статті англійською мовою (від 250 до 300 слів) та клю-
чові слова англійською мовою (від 5 до 10 слів). Треба надати профе-
сійний переклад анотації статті англійською мовою (завірений печат-
кою бюро перекладів або відділу кадрів підпис викладача кафедри 
іноземних мов вашого ВНЗ). Бажано надати цю розширену анотацію 
українською (російською) мовою.

Анотація англійською мовою повинна бути структурованою (слі-
дувати логіці опису результатів у статті), інформативною (не містити 
загальних слів); оригінальною (не може бути калькою російськомов-
ної анотації); змістовною (відображати основний зміст статті та ре-
зультати досліджень).

Посилання в тексті подавати тільки у квадратних дужках, напри-
клад [1], [1, 6]. Посилання на конкретні сторінки наводити після номера 
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джерела, потім через кому сторінку (маленьке с.), далі її номер (напри-
клад: [1, с. 5]). Якщо далі йде інше джерело, то ставити його номер 
через крапку з комою в тих самих дужках (наприклад: [1, с. 5; 4, с. 8]).

Усі цитати, мова оригіналу яких є іншою, подавати мовою Ві-
сника й обов’язково супроводжувати їх посиланнями на джерело і 
конкретну сторінку.

Не робити посторінкових посилань, а подавати їх у дужках без-
посередньо в тексті.

На всі рисунки й таблиці давати посилання в тексті. Усі рисунки 
мають супроводжуватися підрисунковими підписами, а таблиці по-
винні мати заголовки.

Рисунки виконувати у редакторі Мicrosoft Word за допомогою 
функції «Створити рисунок», а не виконувати рисунок поверх тексту. 
Написи на рисунках виконувати засобами Microsoft Word з тим, щоб 
редактор мав можливість зробити в них необхідні виправлення. У 
разі використання інших програм для створення рисунків надавати 
редакції на кожний рисунок окремий файл фотмату TIFF (незжатий – 
uncompressed) або формату JPG (найкращої якості – best quality).

Таблиці виконувати у редакторі Мicrosoft Word за допомогою 
функції «Додати таблицю». Кожна таблиця повинна займати не біль-
ше одного аркуша при розмірі шрифта TIMES тексту таблиці не менш 
ніж 12 кегль.

Формули у статтях по всьому тексту набирати у формульному 
редакторі MS Equation – 3.0, шрифт TIMES, 10 кегль.

Автори мають дотримуватися правильної галузевої термінології 
(див. держстандарти).

Терміни по всій роботі мають бути уніфікованими.
Між цифрами й назвами одиниць (грошових, метричних тощо) 

ставити нерозривний пробіл.
Скорочення грошових та метричних одиниць, а також скорочен-

ня млн, млрд, метричних (грн, т, ц, м, км тощо) писати без крапки.
Якщо в тесті є абревіатура, то подавати її в дужках при першому 

згадуванні.
Література, що приводиться наприкінці публікації, повинна 

розташовуватися в порядку її першого згадування в тексті статті й 
бути оформлена відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Номер у списку 
літератури має відповідати лише одному джерелу.

Список використаних джерел повинен містити не менше 10 по-
силань, з яких не менше 7 на зарубіжні видання. Самоцитування – не 
більше 30%.

Обов’язкова наявність списку літератури англійською мовою (не 
виключає списку літератури мовою статті). Літературу не обов’язково 
перекладати англійською мовою. Її можна транслітерувати. Офіційна 
транслітерація українського алфавіту латиницею регламентується по-
становою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55. Офіцій-
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ний трансліт онлайн – http://translit.kh.ua/?passport. Транслітерація
російського алфавіту латиницею онлайн – http://www.translitor.net/.

До редакційної колегії подається примірник тексту статті, під-
писаний авторами, надрукований на папері форматом А4 (див. Зра-
зок оформлення статті), завірений примірник розширеної англійської 
анотації, а також їх електронна версія на CD. Обов’язково подається: 
рецензія доктора наук; квитанція про оплату, відомості про автора.

На диску повинен бути 1 файл з текстом статті, названий пріз-
вищем автора (Стаття_Прізвище), файл з розширеною англійською 
анотацією (Анотація_Прізвище) та, при необхідності, файли з рисун-
ками, графіками тощо.

Редакційна колегія залишає 
за собою право на редакційні виправлення.
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