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МЕТОДИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ОБЛІКУ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ 

НА ПІДПРИЄМСТВІ 
Розвиток теорії трансакційних витрат забезпечує оптимальний підхід 

до прийняття управлінських рішень з метою покращення фінансового 
стану підприємства в результаті укладення взаємовигідних угод ділового 
партнерства. Така теорія сприяє розробленню методики й методології 
обліку, економічного аналізу й контролю трансакційних витрат. 
Недостатнє їх вивчення призводить до втрати контролю над ними, а 
відсутність інформації щодо їх обсягу та причин виникнення - до 
неможливості керування ними. Саме тому доцільно дослідити методичне 
підґрунтя обліку трансакційних витрат, як ключової інформаційної 
підсистеми на підприємстві. 

Спостерігаючи посилення інтересу до теорії трансакційних витрат у 
працях науковців, констатуємо недостатнє висвітлення їх саме у 
обліковому контексті. Наявність різних підходів до трактування, 
класифікації, облікового відображення, контролю, методів управління 
трансакційними витратами  має дещо хаотичний характер. Залишаються 
недослідженими проблеми впливу різних чинників на величину та 
динаміку зміни трансакційних витрат, зокрема: правових, економічних, 
психологічних, технологічних, організаційних та соціальних.  
Вивченню теоретичних основ і класифікаційних ознак трансакційних 

витрат присвячено праці багатьох науковців. Серед зарубіжних вчених 
виокремимо: А. Алчіана, О. І. Уільямсона, К. Дж. Далмана, Г. Демсеця, К. 
Ерроу, Дж. Коммонса, Р. Коуза, Д. Норта, М. Олсона, Дж. Уоліса, С. 
Чанга, В. Л. Іноземцева, Р. І. Капелюшнікова, Г. Б. Клейнера, В. Є. 
Кокорева, Я. І. Кузьмінова,  Д. С. Львова, С. А. Малахова, В. І. 
Милошика, Р. М. Нурєєва, О. М. Олейника, В. В. Радаєва, А. С. 
Скоробогатова, В. Л. Тамбовцева,  М. М. Юдкевича ін. З-поміж 
вітчизняних вчених цікаві праці мають С. І. Архієрєєв, С. О. Біла, І. П. 
Булєєв, В. М. Геєць, В. І., Гринчуцький, А. А. Гриценко, В. В. Дементьєв, 
А. В. Дугінець, О. В. Замазій, Б. Є. Кваснюк, Г. В. Козаченко, Г. А. 
Семенов, В. Е. Новицький, А. А. Ткач, Чаусовський, А. А. Чухно, А. Є. 
Шастіко, О. В. Шепеленко, М. М. Шигун, Ж. М. Ющак ін. Окреслити 
суть, види та сформувати методичне підґрунтя обліку трансакційних 
витрат на основі розгляду існуючих підходів різних авторів. 
Становлення облікової системи ділового партнерства підприємств не        
©  Н. С. Струк, 2012 



Бухгалтерський облік, аналіз та аудит : проблеми теорії, методології, організації 

__________________________________________________________________________          
№ 1, 2012 

 

189

можливе без належного методичного підґрунтя обліку трансакційних 
витрат. Загальновідомо, що термін «трансакція»  запозичений від 
латинського  «transaction» (здійснення, звершення, договір) і має кілька 
тлумачень, серед яких: операція, угода, що  супроводжується  взаємними 
поступками, зниженням цін. Таке тлумачення зустрічаємо у 
економічному енциклопедичному словнику групи авторів С. В. 
Мочерного, Я. С. Ларіної, О. А. Устенко, С. І. Юрія. [10, с.460], а також у 
фінансово-економічному словнику А. Г. Загороднього та Г. Л. Вознюк [3, 
с.577]. 

Лаконічне визначення трансакційних витрат подано групою авторів у 
економічному енциклопедичному словнику, ними зазначається, що це 
«витрати, пов’язані з купівлею товарів і послуг (їх відчуженням –
привласненням) і переданням прав власності» [10, с.460]. Більшість 
авторів до трансакційних витрат відносять: витрати  пов’язані з пошуком 
постачальників, споживачів, нових ділових партнерів;  витрати пов’язані 
з  подальшою договірною діяльністю між контрагентами на 
ринку, захистом прав власності тощо.  

Первісно, розглядаючи фінансовий бік ділового партнерства 
підприємств, деякі автори акцентували увагу на ґрунтовній оцінці 
«ринкових трансакцій», які термінологічно ними ототожнювалися із 
«витратами ринкових трансакцій», «витратами використання механізму 
цін» тощо [7]. Як відомо, вперше обґрунтував трансакційні витрати Р. 
Коуз у 1937 р. У своїх працях Р. Коуз доводить, що взаємодія суб’єктів 
господарювання на ринку потребує здійснення певних витрат, які 
спрямовані на пошук інформації про контрагентів, на проведення 
переговорів, укладання контрактів, захист прав власності тощо[7]. До 
цього ж часу, як стверджує М. М. Шигун, «в якості одного з 
неокласичних постулатів використовувалось припущення про відсутність 
будь-яких особливих затрат при взаємодії між економічними агентами. 
Однак в результаті удосконалення ринку при укладенні угод виникає ціла 
низка спеціальних затрат, які одержали назву трансакційних» [16, с. 225]. 
Тривалі наукові дебати, висвітлені у журналі “American Economic 
Review”, на початку 50-их років 20 століття спричинили розвиток теорії 
трансакційних витрат у працях  Д. Алена,  А. Алчіана, Й. Барцела, Дж. 
Бьюкенена, Г. Демсеца, М. Дженсена, У. Меклінга, Д. Норта, Е. Сото, 
О.Уільямсона, Дж. Уолліса та ін. [20, p. 777-795].  

 Виокремлення сучасними зарубіжними науковцями Ш. 
Андерсеном, Г. Деккером, Дж. Т. Мейчером, Б. Д. Річменом, О. 
Уільямсоном окремого наукового напряму – «Transaction cost economics», 
є «домінантною теорією, що використовується для аналізу економічної 
міжфірмової взаємодії» [16, с. 225 ]. Російські автори В. Б. Акулов та М. 
Н. Рудаков використовують поняття “трансакційна теорія фірми” [1].  
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  К. Дж. Далман визначає трансакційні витрати як «витрати на збір і 
обробку інформації, витрати для проведення переговорів і прийняття 
рішень, витрати для контролю і юридичного захисту виконання 
контракту»[21, p.148]. О.І. Уільямсон «взаємодію між економічними 
агентами» називає трансакціями, а механізми, які ними керують – 
«структурованими системами контрактів між агентами, які вступають у 
взаємодію» [13]. Такі механізми управління представляються ринками та 
внутрішньофірмовими ієрархіями чи просто «фірмами». Далі автор 
визначає «ринки, як кластери короткотермінових повних контрактів з 
обміну, а  фірми – як сукупність довготермінових неповних контрактів». 
Між фірмами та ринками розміщені «проміжні, чи так звані гібридні, 
форми організацій, до яких відносяться мережа фірм, стратегічні альянси, 
франчайзинг і т.д.» [13], що узагальнюється поняттям ділового 
партнерства підприємств.  

 Досліджуючи механізм управління діловим партнерством, 
вивчають процедуру його організації. О. І. Уільямсон стверджує, що 
«будь-яка технологія передбачає, що її експлуатація може відбутися у 
декількох можливих формах організації відносин між агентами… За 
умови, що технологія є постійною (сталою), вибір між формами 
організації відносин визначається сугубо властивостями самої організації, 
тобто трансакційними чинниками» [13]. Такими чинниками він називає: 
обмеження раціональності, опортунізм агентів та специфіку активів. 
Зафіксувавши технологію, О. І. Уільямсон вводить 11 критеріїв оцінки 
ефективності механізму управління (форм організації відносин): три 
критерії – в категорії «характеристики виробничого потоку», три – в 
категорії «контрактні характеристики» і п’ять – у категорії 
«характеристики стимулів», тобто 70% критеріїв невиробничого 
характеру [13].   

 Широке висвітлення класифікації трансакційних витрат у 
дослідженнях вчених-економістів дає змогу стверджувати про наявність 
різних напрямів їх групування: 

1) виокремивши підхід до класифікації трансакційних витрат 
Р.Коуза, доцільно навести вдалу інтерпретацію його Р.Капелюшниковим 
[5, c.204 ], який витрати поділяє на 3 групи: витрати на пошук інформації; 
витрати про ціни і якість необхідних товарів; витрати, пов’язані з 
укладанням контрактів, контролем за їх виконанням і їх юридичним 
захистом.  

2) найбільша кількість дослідників підтримують  поділ 
трансакційних  витрат,  запропонований  О. Уільямсоном   [14], на  
витрати  “ex  ante” та  “ex  post” (витрати  до  і  після укладання угоди). 
Про це згадують у своїх працях А. В. Дугінець [2, с. 30], М. М. Шигун 
[16, с. 229] та інші науковці. До  витрат  «ex  ante»  відносяться  витрати  



Бухгалтерський облік, аналіз та аудит : проблеми теорії, методології, організації 

__________________________________________________________________________          
№ 1, 2012 

 

191

пошуку інформації,  ведення  переговорів,  витрати  вимірювання, 
витрати укладання договору. До витрат «ex post» О. Уільямсон відносить  
витрати,  що  виникають  через  невідповідність механізму  операцій  
обставинам  їх  реалізації;  витрати  на судові тяганини; витрати, пов’язані 
з утриманням структур управління, до яких сторони звертаються для 
врегулювання конфліктів; витрати, пов’язані з точним виконанням 
контрактних зобов’язань.  Д. Норт і Т. Еггертссон, використавши 
напрацювання Р. Коуза і О. Уільямсона розширили класифікацію 
трансакційних витрат за видами діяльності, які беруть участь на окремих 
етапах реалізації угоди ділового партнерства [22, р. 15]. Зокрема 
класифікація Норта-Еггерсона передбачає поділ трансакційних витрат за 
такими групами: витрати для пошуку інформації (search activities); 
витрати, пов’язані з проведенням переговорів щодо умов партнерської 
угоди, її юридичним оформленням (bargaining activities); витрати для 
укладення контракту, представницькі витрати (contract making activities); 
витрати для моніторингу (monitoring) з метою контролю за виконанням 
контракту кожним діловим партнером; витрати, зумовлені потребою 
захисту прав власності від третіх осіб (protection against 3-rd parties), 
зокрема судові витрати, витрати на арбітраж, витрати на відрядження 
юристів, витрати на експертизу, витрати на відновлення порушених прав, 
витрати на підтримку консенсусу у діловому партнерстві; витрати 
опортуністичної поведінки (enforcement) - витрати для запобігання 
умисного порушення умов контракту, витрати на контроль за виконанням 
угод (витрати на експертів), витрати для страхування ризиків 
невиконання договорів, витрати для запобігання опортуністичній 
поведінці контрагентів, витрати для одержання інформації про 
ефективність роботи конкретного працівника, витрати для стимулювання 
трудової активності працівників.  

3) П. Мілгром та Дж. Робертс класифікують трансакційні витрат на 
два типи: витрати мотивації (неповнота і недосконалість інформації, 
опортунізм) і витрати координації, це так звана класифікація Мілгрома-
Робертса  [16, с. 229]. На думку Я. І. Кузьмінова [8, с. 207] такий підхід до 
класифікації є найкращим для аналізу трансакційних витрат, що 
виникають у внутрішньофірмових ієрархіях.  

4) для ведення бухгалтерського обліку та надання релевантної 
інформації для управлінського персоналу, М. М. Шигун пропонує 
трансакційні витрати поділяти на такі види [16, с. 230-231]: по 
відношенню до середовища виникнення: зовнішні і внутрішні; за 
частотою виникнення: разові та регулярні; за податковим визнанням: 
податкові та фінансові; за характером господарських процесів: 
інформаційні, договірні, торгові, правові.  
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 Загалом одним із перших звернув увагу на важливість обліку 
трансакційних витрат в умовах розвитку та ускладнення механізмів 
господарювання в Україні Г.Г. Кірейцев. За його словами, виявлення 
класифікаційних ознак трансакційних витрат складатиме основу розробки 
методології їх обліку, аналізу та контролю як найважливіших функцій 
управління [6]. Питання бухгалтерського  відображення  витрат  на етапах  
договірного процесу розглянула в дисертаційній роботі Романчук К.В 
[11]. 

 Слушно стверджує О. В. Замазій, що «трансакційні витрати 
виникають не лише в процесі операційної діяльності, але можуть 
виникати і опосередковано у складі фінансової діяльності…чи, 
наприклад, у складі інвестиційної діяльності» [4, с. 99]. Аналогічної точки 
зору дотримується Шигун М. М., розглядаючи відповідність 
трансакційних витрат об’єктам бухгалтерського відображення, науковець 
пропонує їх обліковувати в розрізі 9 класу плану рахунків за видами 
трансакційних витрат: інформаційних, договірних, торгових та правових 
[16, с. 232]. Продовжує розвивати таку концепцію і Ющак Ж. М., 
реалізовуючи комплексний підхід до облікового відображення 
трансакційних витрат, вона пропонує розглядати трансакційні витрати за 
видами діяльності: звичайної та надзвичайної [18, с.275-279]. Проте дещо 
некоректно критикує підхід О. В. Замазія, зазначаючи, що він пропонує 
вести облік трансакційних  витрат лише за рахунками 92 
«Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші операційні 
витрати» [18, с.275]. Хоча О. В. Замазій конкретно не зазначає, що облік 
таких витрат доцільно відображати за рахунками 95 «Фінансові витрати», 
96 «Втрати від участі в капіталі», 97 «Інші витрати», 98 «Податок на 
прибуток» та 99 «Витрати надзвичайної діяльності», проте вказує, що 
трансакційні витрати можуть виникати за різними видами діяльності[4, с. 
99].  

 О. В. Шепеленко, досліджуючи питання обліку трансакційних 
витрат підприємства, запропонувала ввести субрахунки до рахунків класу 
9 «Витрати діяльності» (крім рахунку 90 «Собівартість реалізації»), 
виокремлюючи відповідні трансакційні витрати [15]. Не повністю 
погоджується із таким підходом Ж. М. Ющак, зазначаючи, що 
«відповідно до запропонованої науковцем методики, трансакційні 
витрати знаходять відображення також на рахунку 91 «Загальновиробничі 
витрати», що викликає певні суперечності. Адже запропоновані вченою 
для відображення на 91-му рахунку витрати (такі як відрядження, 
пов’язані з постачанням та збутом; частина витрат, пов’язаних з 
обслуговуванням приміщень служб маркетингу, юридично-правової, 
інформаційної служби; оплата консультацій з питань якості маркетингу, 
інформації, постачання та збуту; оплата праці служб маркетингу, 
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юридично-правової, інформаційної, витрати на соціальні заходи) не є 
загальновиробничими, і їх необхідно обліковувати на рахунках 92 
«Адміністративні витрати» і 93 «Витрати на збут» [18, с. 275]. Загалом 
погоджуючись із міркуваннями Ж. М. Ющак, доцільно зауважити про 
можливість обліку частини трансакційних витрат і серед 
загальновиробничих. Адже організаційна структура підприємства може 
містити не лише виробничі, але й обслуговуючі підрозділи (ремонтні 
цехи, їдальні, сільськогосподарські підрозділи), які можуть мати 
договірні відносини зі зовнішніми діловими партнерами (витрати, 
пов’язані з обслуговуванням приміщень ремонтного цеху, 
сільськогосподарського угіддя, юридично-правовим, інформаційним 
забезпеченням таких угод, оплата консультацій щодо ремонтних робіт, 
пошуку спеціальних інструментів, запчастин і т. д.).  

 Проф. М. М. Шигун виокремлює 8 підходів до бухгалтерського 
відображення трансакційних витрат [17], проте, проаналізувавши суть 
згаданих підходів, зауважимо, що деякі підходи змістовно не 
відрізняються, а деякі є результатом поглиблення  чи розвитку інших 
підходів. Тому доречно виокремити 3 основних підходи до обліку 
трансакційних витрат: 

 1) Ведення обліку трансакційних і трансформаційних витрат, як 
наслідок розбудови неоінституційної моделі бухгалтерського обліку, яка 
передбачає докорінну зміну існуючої класифікації витрат, втіленої у 
вітчизняному плані рахунків бухгалтерського обліку. В результаті 
пропонується доповнити клас 8 “Витрати за елементами” чинного плану 
рахунків рахунками трансакційних витрат. Використання такого підходу 
передбачає такі зміни в діючій системі рахунків обліку: змінити назву 8 
класу рахунків на “Трансформаційні і трансакційні витрати”; виділити у 
складі витрат за елементами дві групи рахунків – трансформаційні та 
трансакційні витрати; здійснити перегрупування існуючих видів витрат у 
складі витрат за елементами в межах новоутворених груп; доповнити 8 
клас рахунків групою трансакційних витрат за відповідними розрізами; 
доповнити розділ ІІ “Елементи операційних витрат” Звіту про фінансові 
результати показниками трансакційних витрат за відповідними розрізами.  

 Доцільність реалізації такого підходу – сумнівна, оскільки 
економічні елементи витрат покликані відображати вартість і суму витрат 
ресурсів, виникнення зобов’язань, нарахування амортизації та ін., без 
виокремлення їх цільового призначення. Трансакційні витрати чітко 
фокусують їх цільову природу, а тому за діючим 8 класом рахунків, 
відповідно до ПСБО 16 «Витрати» не можуть відображатися. З іншого 
боку,  впровадження таких пропозицій вимагає внесення системних змін 
до плану рахунків і доповнень до фінансової звітності у частині витрат 
діяльності.  
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 2)  Застосування транзитного рахунку “Трансакційні витрати”. 
Окремі автори пропонують трансакційні витрати відображати зі 
застосуванням додаткового рахунку 86 “Трансакційні витрати” у складі 
рахунків 8 класу “Витрати за елементами” [19, с. 154-162]. Інші автори 
розвивають такий підхід і пропонують використовувати спеціальний 
рахунок “Трансакційні витрати”, до якого відкривати субрахунки: 
“Пошук клієнтів”; “Переговори”; “Забезпечення інтересів сторін”; 
“Процес обміну”; “Контроль”; “Адаптація”; “Коригування 
субоптимальних договірних умов”; “Послаблення стратегічних позицій”; 
“Завершення угоди”. Окрім того, в рамках кожного субрахунку 
рекомендується  

відкривати аналітичні рахунки за конкретними контрактами.  
 Для обліку відхилень за сумами трансакційних витрат авторами 

пропонується ввести додатковий рахунок “Відхилення за трансакційними 
витратами”. Впровадження в облікову практику такого підходу до 
бухгалтерського відображення трансакційних витрат передбачає потребу 
зміни структури Звіту про фінансові результати, зокрема розділу ІІ 
“Елементи операційних витрат”, аналогічно, як за умов використання 
першого підходу.  

 Недолік такої пропозиції полягає у тому, що трансакційні витрати 
можуть виникати за різними видами діяльності, в тому числі в 
операційній діяльності, а виокремлення транзитного рахунку 86 
передбачатиме дублювання операцій у розрізі рахунків 80-84.  

 3) Відкриття субрахунків обліку трансакційних витрат до рахунків 
обліку витрат за видами діяльності. Таку пропозицію надає вітчизняний 
дослідник О. В. Замазій [4, с. 96-98]. Порядок організації аналітичного 
обліку трансакційних витрат автором не деталізується. Проф. М. В. 
Мельник також обґрунтовує доцільність введення спеціальних 
аналітичних субрахунків, проте лише до рахунку обліку 
загальногосподарських витрат для обліку трансакційних витрат [9 , с. 20-
22.]. Створити додаткові аналітичні розрізи за рахунками витрат 
діяльності для введення ознаки трансакційних витрат пропонує і М. М. 
Шигун [17]. Застосування такого підходу зумовлює розроблення форми 
окремого звіту про трансакційні витрати підприємства на основі 
застосування сучасних інформаційно - комп’ютерних технологій. Або, як 
зазначає О. В. Замазій, необхідно доповнити процес обліку витрат 
програмним продуктом, який би дозволяв відстежувати трансакційні 
витрати у відповідних господарських операціях [4, с. 99]. Хоча 
впровадження програмного продукту для обліку трансакційних витрат є 
доволі трудомістким завданням та потребує здійснення відповідних 
фінансових витрат, такий підхід доцільно розвивати. Саме належна 
організація аналітичного обліку трансакційних витрат за видами 
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діяльності, на основі автоматизованого робочого місця обліковця – 
аналітика дасть змогу сформувати чітке методичне забезпечення їх 
обліку: фінансового, управлінського та для формування податкової 
звітності. 

 Доцільно також зазначити, що М. М. Шигун серед пропонованих 8-
ми підходів до бухгалтерського відображення трансакційних витрат, у 
одному з них виокремлює напрацювання російського автора Н. Г. 
Сапожнікової, яка рекомендує ввести до системи рахунків синтетичний 
рахунок - екран “Трансакційні витрати (узагальнюючий)” при організації 
та веденні бухгалтерського обліку в корпораціях [12, с. 29-31]. Як 
стверджує автор, використання такого підходу дозволяє акумулювати 
витрати на одному рахунку та здійснювати їх класифікацію відповідно до 
вимог управління. Проте структура вітчизняного і російського плану 
рахунків суттєво відрізняється, а тому перш ніж виокремлювати такий 
підхід, доцільно максимально адаптувати його до вітчизняної системи 
обліку.  Цінним є те, що застосування рахунку - екрану забезпечує 
взаємозв’язок обліку витрат за статтями та за елементами витрат, що 
може бути використано для бюджетування таких витрат у системі 
управлінського обліку та управління ними. 

 Отже, спільним для всіх науковців є аргументація щодо 
виокремлення трансакційних витрат як окремого об’єкта обліку. 
Вивчення структури трансакційних витрат свідчить про їх 
різноманітність. Трактування їх змісту демонструє, що більшість із них 
відображаються в системі рахунків як самостійні об’єкти бухгалтерського 
обліку у складі витрат діяльності.  

 Наукові обґрунтування доцільності ведення окремого обліку 
трансакційних витрат, що наводяться у працях вітчизняних авторів, 
провокують ситуацію подвійного відображення в обліку тих самих 
витрат. Тому пропонується належним чином організувати трансакційний 
облік, використовуючи робочий план рахунків та інформаційні 
технології. Зокрема, щоб уникнути дублювання інформації в обліку, 
доцільно забезпечити введення даних систематичного обліку про 
трансакційні витрати у єдину базу даних (репозиторій), яка передаватиме 
таку інформацію у підсистеми: управлінського обліку, фінансового 
обліку (згідно національних і міжнародних стандартів обліку), для 
забезпечення потреб оподаткування. Важливо щоб трансакційний облік 
фіксував будь-яку інформацію про зміни у діяльності підприємства, 
причому інформація має бути введена лише один раз. Для цього доцільно: 

- розробити облікову політику для всіх видів обліку із 
виокремленням її елементів щодо трансакційних витрат; 

- виявити існуючі та можливі місця виникнення трансакційних 
витрат; 



Бухгалтерський облік, аналіз та аудит : проблеми теорії, методології, організації 

__________________________________________________________________________          
№ 1, 2012 

 

196

- визначити форми первинних документів та звітних форм для 
відображення таких витрат; 

- описати наявні та майбутні шляхи руху потоків інформації про 
трансакційні витрати; 

- розробити робочий план рахунків, особливу увагу приділивши 
субрахункам та аналітичним рахункам у розрізі 9 класу діючого плану 
рахунків; 

- сформувати локальні класифікатори масивів постійної (довідкової) 
інформації про підрозділи, працівників, товарно-матеріальні цінності, 
покупців, постачальників і т. д. Такі класифікатори доцільно 
використовувати для ведення аналітичного обліку; 

- проаналізувати й вдосконалити документообіг для кожної ділянки 
обліку, для кожного автоматизованого робочого місця: форми первинних 
документів, показники, реквізити, порядок і терміни заповнення. 

 Саме належним чином організований систематичний облік дасть 
змогу забезпечити інформацією проблемний облік трансакційних витрат, 
адже  дослідження апріорних фактів виникнення трансакційних витрат 
дозволяє   прогнозувати їх величину, динаміку зміни не лише у процесі 
поточної діяльності, але у процесі прийняття стратегічних рішень. 

Отже, трансакційні витрати це витрати, які обслуговують механізм 
організації взаємодії та координації взаємовідносин між діловими 
партнерами, які можуть бути достовірно визначені та передбачають 
зменшення економічних вигод внаслідок вибуття активів або збільшення 
зобов’язань за розрахунками. Тобто критерії визнання витрат згідно 
ПСБО 16 «Витрати» дотримані. Виокремлення трансакційних витрат з-
поміж інших сприяє формуванню нового підходу до організації 
синтетичного й аналітичного, систематичного й проблемного обліку 
витрат і, як наслідок, підвищенню інформативності облікових показників 
для прийняття ефективних управлінських рішень.  

 Перспективою подальших наукових досліджень є формування 
загальної моделі обліку трансакційних витрат у обліковій системі 
ділового партнерства підприємств. 
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