
НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА  
 

Трансакційні витрати 
 

Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Курс “Трансакційні витрати” вводиться до навчального плану у зв’язку із 
важливою роллю, яку грають трансакційні витрати у економічному розвитку, та 
зростанням значення трансакційних витрат в умовах ринкової трансформації, а також 
неможливістю повноцінного аналізу трансакційних витрат  у рамках існуючого курсу 
“Інституційна економіка”, який до того ж передбачено викладати тільки для майбутніх 
магістрів. Вивчення бакалаврами курсу “Трансакційні витрати” таким чином закладає 
підґрунтя подальшого поглибленого вивчення сучасних напрямів економічної теорії. 

 Мета: формування системи знань про типи та види трансакційних витрат, 
атрибути та чинники їх виникнення, впливу на ринкову рівновагу, ефективність, 
досконалість ринку, співвідношення з іншими видами витрат експлуатації економічної 
системи – трансфертними, інтеракційними, інституційними, про розподіл трансакційних 
витрат поміж економічними суб’єктами, трансакційний капітал та трансакційний сектор 
економіки. 

 Завдання: вивчення сутності трансакційних витрат та основних напрямків їх 
скорочення; набуття вмінь аналізувати особливості трансакційних витрат в умовах 
трансформаційної економіки та приймати адекватні рішення. 

 Предмет: Закономірності формування трансакційних витрат, тенденції змін 
їх величини. 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен  
знати: сутність та види витрат експлуатації економічної системи та трансакційних 

витрат витрат, роль трансакційних витрат у економіці, її позитивну та негативну складові, 
значення трансакційного сектору у економічному розвитку держави. 

вміти: провести аналіз рівня трансакційних витрат в економіці та розкрити 
чинники їх зростання, запропонувати заходи зниження трансакційних витрат у конкретній 
економічній ситуації. 

 
Програма навчальної дисципліни 

 
Модуль 1. Сутність трансакційних витрат та структура трансакційного 

сектору економіки 
Тема 1. Сутність трансакційних витрат. 
 Теорія трансакційних витрат: зміст, призначення, мета розвитку, завдання 

учбової дисципліни. 
 Визначення трансакційних витрат. Величина трансакційних витрат. 

Атрибути трансакційних витрат, що визначають їх величину. 
 Тема 2. Типи трансакційних витрат. 
 Класифікація трансакційних витрат відносно трансакцій. Трансакційні 

затрати та втрати. 
 Трансакційні екстерналії та інтерналії. 
 Асиметрична інформація як  чинник трансакційних витрат. 
 Спільні риси та відмінності трансформаційних та трансакційних витрат. 
 Тема 3. Види трансакційних втрат  та затрат. 
 Сутність трансакційних втрат та їх види. Витрати непередбачений подій, 

витрати непередбачених дій контрактів. 
 Сутність трансакційних затрат та їх види. Причина існування фірми. 

Економія на трансакційних витратах завдяки існуванню фірми. 



 Тема 4. Трансакційні витрати і ринкова рівновага. 
 Попит, пропозиція, трансакційні витрати. Розподіл тягаря трансакційних 

витрат. Трансакційні витрати та ринкові структури. Трансакційні витрати в умовах 
досконалої конкуренції та монополії. Трансакційні витрати   у динамічних моделях 
попиту та пропозиції. Трансакційні витрати  та інфляція.  

 Тема 5. Інформаційні витрати і досконалий вибір. 
 Інформаційні витрати сучасного ринкового виробництва в умовах ринкової 

трансформації. Витрати навчання. Повна інформація та досконалий ринок. Трансакційна 
ефективність ринку. 

 Тема 6. Трансакційний сектор економіки. 
 Структура трансакційного сектору. Структура трансакційного сектору. 

Величина трансакційного сектору у системі національних рахунків. 
Модуль 2. Трансакційні витрати у системі витрат експлуатації економічної 

ситеми. 
Тема 7. Трансакційні та інтеракційні витрати. 
 Трансакційні витрати як чинник існування фірми. Еволюція поглядів 

Р.Коуза на трансакційні витрати. Сутність інтеракційних витрат. Вибір між 
трансакційними та інтеракційними витратами та оптимізація їх загальної величини. 

 Тема 8. Трансакційні та трансфертні витрати. 
 Трансакційні витрати функціонування товару як приватного. Трансфертні 

витрати функціонування товарі як суспільного. Трансфертні витрати та Парето-
ефективність. Порівняння двох способів забезпечення товарами шляхом графічного 
аналізу.  

 Тема 9. Витрати інституційних трансакцій. 
 Категорія інституційних трансакцій, їх відмінність від товарних трансакцій. 

Інституційні фрирайдери. Креативні та репродуктивні інституційні трансакції. Витрати 
інституційних трансакцій в умовах ринкової трансформації: інститути та інституції. 

 Тема 10. Витрати підтримки інституційних норм. 
 Необхідність підтримки інституційних норм. Особливості підтримки 

інституційних норм в умовах перехідного до ринку періоду. Соціологічні дослідження 
трансакційних витрат. Бюрократичні послуги та бюрократична рента. Економія на 
трансакційних витратах внаслідок існування інститутів. 

 Тема 11. Трансакційний капітал. 
 Структура нематеріального капіталу. Роль трансакційного капіталу. Вплив 

трансакційного капіталу на трансформаційні процеси. Трансакційний  капітал та “нова 
економіка”. 

 Тема 12. Національний гудвіл. 
  Визначення гудвілу. Гудвіл фірми та національний гудвіл. Показники 

абсолютного, відносного та питомого гудвілу. Застосування графічного аналізу для 
дослідження гудвілу. 
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