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Табл. 4. Динаміка оновлення основного капіталу у виробничій сфері у Львівській 
області та Україні у 2007-2011 рр. 

Рік  Показник 
2007 2008 2009 2010 2011 

Середнє 
значення 

Львівська область 
Темпи зростання оновлення основно-
го капіталу у промисловості, % 127,30 126,20 57,37 135,08 112,69 107,84 

Темпи зростання оновлення основно-
го капіталу у будівництві, % 123,0 121,23 54,28 139,02 113,36 106,97 

Темпи зростання оновлення основно-
го капіталу у транспорті і зв'язку, % 116,23 114,67 73,96 111,66 112,29 103,15 

Україна  
Темпи зростання оновлення основно-
го капіталу у промисловості, % 128,50 124,15 77,87 109,69 101,18 103,22 

Темпи зростання оновлення основно-
го капіталу у будівництві, % 113,40 111,50 81,56 50,66 93,26 84,24 

Темпи зростання оновлення основно-
го капіталу у транспорті і зв'язку, % 101,30 97,39 76,12 103,81 116,30 98,41 

Джерела: [5-8] 

Якщо переформулювати формулу Солоу економічного зростання, то от-
римаємо такий запис: 
 r = i·1/k+u–a, (2) 
де: r – темп економічного зростання у регіоні (виді економічної діяльності), %; 
i – рівень інвестицій (оновлення основного капіталу), %; k – коефіцієнт 
капіталомісткості; u – коефіцієнт підвищення ефективності основного капіталу 
за рахунок організаційного і технологічного рівня, %; a – коефіцієнт втрат 
ефективності основного капіталу за рахунок його старіння, %. 

На основі формули (2) можна констатувати, що регулюючи такі величи-
ни, як рівень інвестицій, коефіцієнт капіталомісткості можна досягати підви-
щення економічного зростання у регіоні (виді економічної діяльності), а відпо-
відно зростання інвестицій, а отже – оновлення основного капіталу. Згідно з да-
ними табл. 4, найкраще починати регулювання з метою пришвидшення онов-
лення основного капіталу з тих видів економічної діяльності, де темпи зростан-
ня інвестицій є найвищими, а за рахунок зростання бюджетних коштів через 
відрахування від найуспішніших видів економічної діяльності інвестувати 
найбільш відсталі види економічної діяльності. 

Отже, у такій економічній ситуації, що склалася у регіонах внаслідок 
економічної кризи, недостатнього економічного та фінансового менеджменту, 
вихід підприємств регіону із стану стагнації необхідно проводити на основі ви-
бору пріоритетних видів економічної діяльності з використанням визначення 
швидшого економічного розвитку. 
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Андел И.В. Повышение эффективности использования инвестици-
онных средств предприятий для обновления основного капитала производ-
ственной сферы региона 

Предложены методы выбора приоритетных видов экономической деятельности 
производственной сферы региона для первоочередного инвестирования в условиях кри-
зиса, снижение прибылей, собственных средств у предприятий для финансирования ин-
вестиций в обновление основного капитала. Осуществлена оценка экономического рос-
та на предприятиях видов экономической деятельности производственной сферы реги-
она по эффективности использования инвестиций и по формуле экономического роста 
на примере Львовской области, Украины. 

Использование предложенных методов выбора приоритетного инвестирования ви-
дов экономической деятельности будет способствовать повышению эффективности ис-
пользования инвестиционных средств предприятий производственной сферы региона. 

Ключевые слова: инвестиционные средства предприятий, обновление основного 
капитала, производственная сфера региона, экономический рост. 

Аndel І.V. The Increase of Enterprise Investment Capital Use to Update 
the Fixed Assets of the Production Sector of the Region  

The methods for choosing priority types of economic activity of the region's production 
sector are offered for the major investing in the conditions of crisis, income decline, and also 
personal funds of enterprises for investments into fixed assets updating. The estimation of the 
economic growth is carried out on the enterprises representing different types of economic ac-
tivity of the region's production sector concerning efficiency of the investment use and also 
the formula of the economic growth on the example of the L'viv region, Ukraine. The use of 
the offered choice methods of the priority investing of different types of economic activity 
will facilitate the increase of use efficiency of the enterprise investment of the region's pro-
duction sector. 

Key words: enterprise investment, fixed assets updating, region's production sector, eco-
nomic growth. 
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Львівський НУ ім. Івана Франка 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТРАНСАКЦІЙНИХ 
ВИТРАТ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ 

З'ясовано, що основною проблемою ефективності економіки є високий рівень не-
визначеності, що відображається у збільшенні обсягу трансакційних витрат. Розкрито 
сутність понять "ефективність економіки", "трансакційні витрати". Розглянуто основні 
підходи до визначення суті трансакційних витрат в економіці. Особливу увагу приділе-
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но взаємозв'язку між кількістю інститутів в економіці та обсягом трансакційних витрат. 
Обґрунтовано вплив обсягу трансакційних витрат на ефективність економіки. Дослі-
джено види трансакційних витрат на загальнодержавному та корпоративному рівнях. 

Ключові слова: інститути, економічна ефективність, трансакційні витрати, теоре-
ма Коуза. 

Постановка проблеми. Проблема ефективності є ключовою проблемою 
функціонування будь-якої економічної системи. В основі принципу ефектив-
ності лежить питання: як, використовуючи обмежену кількість ресурсів, досяг-
нути максимального обсягу виробництва. Ефективність функціонування еконо-
міки визначається, передусім, діяльністю ринкових інститутів відповідно до 
покладених на них функцій. Своє призначення інститути виконують за допомо-
гою таких функцій: 

1) зниження рівня невизначеності зовнішнього середовища; 
2) економія витрат часу на прийняття і реалізацію рішень; 
3) координація спільних зусиль [1, с. 109]. 
Отож, інститути є своєрідними інформаційними інструментами поведін-

ки індивідів, які знижують рівень невизначеності та асиметрії інформації. Варто 
зауважити, що ключовою проблемою є зниження невизначеності. Адже саме 
невизначеність, яка виникає у процесі виконання обов'язків, які приймає на се-
бе влада, проявляється у великих трансформаційних і трансакційних витратах 
[7, с. 17]. З огляду на це, актуальним є дослідження впливу трансакційних вит-
рат на ефективність функціонування економіки. 

Аналіз останніх публікацій і досліджень. Проблеми трансакційних 
витрат досліджували провідні науковці, серед яких: Р. Коуз, О. Вільямсон, 
Д. Норт, А. Олейник, Р. Нуреєв, А. Шастітко та інші. Однак на сьогодні пробле-
ма трансакційних витрат, а особливо їх впливу на ефективність функціонування 
економіки, потребує детальнішого вивчення. 

Постановка мети. Метою роботи є розкриття сутності трансакційних 
витрат та особливостей їх впливу на ефективність функціонування економіки. 
Для досягнення цієї мети поставлено такі завдання: 1) з'ясувати основні причи-
ни зниження ефективності економіки; 2) розкрити сутність понять "трансак-
ційні витрати" та "ефективність економіки"; 3) розглянути основні підходи до 
визначення трансакційних витрат в економіці; 4) обґрунтувати вплив обсягу 
трансакційних витрат на ефективність економіки. 

Виклад основного матеріалу. Ефективність як економічна категорія ши-
роко досліджувалась в працях зарубіжних та вітчизняних вчених. Проте, незва-
жаючи на достатнє висвітлення цієї проблеми, на сьогодні не існує єдиного трак-
тування суті економічної ефективності, що можна пояснити складністю цієї кате-
горії. Враховуючи, що це питання не є предметом детального розгляду у цьому 
дослідженні, ми зосередимось на аналізі економічної ефективності як певного 
поняття, що характеризує зв'язок між кінцевими результатами функціонування 
економіки (кількістю вироблених товарів і послуг) та ресурсами, витраченими у 
процесі їх виробництва. Таким чином, економічна ефективність є ключовою ха-
рактеристикою результативності економічної системи на всіх її рівнях. 

Щодо поняття трансакційних витрат, то воно є предметом наукового ін-
тересу багатьох зарубіжних і вітчизняних науковців. Так, відомий вчений 
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К. Ерроу вважає, що трансакційні витрати у ціновій системі вбивають клин між 
цінами продавців і цінами покупців, а тому спричиняють втрати і шкодять, з 
точки зору традиційної економічної теорії, суспільному добробуту" [9, с. 67]. 
Під трансакційними витратами науковець розуміє витрати експлуатації еконо-
мічної системи [9, с. 66]. Цікавими є визначення цієї категорії вченими Дж. 
Джоунсом і С. Хіллом, які під трансакційними витратами розуміють витрати на 
переговори, моніторинг і виконання угод, які дають змогу сторонам дійти зго-
ди. А У. Ніколсон розрізняє експліцитні трансакційні витрати у формі плати за 
послуги посередників та імпліцитні трансакційні витрати у формі витрат пошу-
ку і збирання інформації [3, с. 46]. 

Пояснення виникнення та існування трансакційних витрат дають нам та-
кі теорії: неокласична теорія, теорія трансакційних витрат, теорія суспільного 
вибору і теорія угод. Перший підхід, запропонований неокласиками, передбачає 
розгляд трансакційних витрат як витрат на передачу прав власності. Як відомо, 
є три основні типи механізмів координації діяльності людей: ринок, держава, 
фірма (організація, ієрархія). Неокласики вважають, що трансакційні витрати 
виникають внаслідок взаємодії між фірмами та індивідуальними учасниками 
ринку. Згідно з цим підходом, трансакційні витрати всередині фірми та держави 
не виникають. На нашу думку, таке твердження є доволі дискусійним, особливо 
у період трансформаційних процесів в економіці, коли права власності часто 
нечітко встановлені чи погано захищені, а отже, неминучим є виникнення тран-
сакційних витрат на різних рівнях координаційних структур. 

Другий підхід до визначення трансакційних витрат, який має назву прав 
власності, започаткував Р. Коуз. Учений вперше показав, що трансакційні витра-
ти відіграють ключову роль у формуванні інститутів. Фундаментальне значення 
впливу величини трансакційних витрат на ефективність функціонування еконо-
міки відображає теорема Коуза. Її суть полягає в такому: при величині трансак-
ційних витрат, що дорівнюють нулю, та ефекті доходу первинна специфікація 
прав власності не впливає на структуру виробництва з точки зору ефективності 
кінцевого розміщення ресурсів та умови максимізації суспільних благ [8, с. 350]. 
Зазначимо, що умовою даної теореми є рівність трансакційних витрат нулю. На 
думку Д. Норта, наявність даної умови означає, що здатність відстояти свою по-
зицію не впливає на ефективність досягнутих результатів. Проте у світі, де тран-
сакційні витрати не дорівнюють нулю, вона такий вплив має і тому визначає 
напрям довготермінової економічної зміни [5, с. 27]. Це доводить практика ре-
форм перехідного періоду, яка показує, що дуже часто інститути створюються 
не з метою бути суспільно ефективними, а в інтересах тих економічних агентів, 
які можуть винести певну вигоду з їх функціонування. Підхід теорії трансак-
ційних витрат полягає в тому, що ринок інформації погано розвинений, а цінові 
сигнали спотворені внаслідок високої монополізації ринку і структурних дис-
пропорцій. Варто зауважити, що підхід Р. Коуза, на відміну від підходу неокла-
сиків, не передбачає різниці між різними типами організаційних структур (фір-
мою, державою, ринком) щодо місця виникнення трансакційних витрат. 

Щодо теорії суспільного вибору, то вона пояснює високий рівень тран-
сакційних витрат незавершеністю формування ринку, розмірами національного 
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ринку та великою кількісті його учасників, а теорія угод – нестабільністю спів-
відношень різних угод та їх фрагментацією [6, с. 152]. 

Трансакційні витрати – це, по-перше, ex ante витрати, які виникають до 
укладення договору і пов'язані з веденням переговорів і забезпеченням гарантій 
угоди, і, по-друге, ex post витрати, які виникають після укладення договору 
внаслідок помилок у договорі, непередбачених зовнішніх впливів, а також вит-
рати на керування системою [10, с. 29]. Хоча першоосновою трансакцій є вит-
рати, пов'язані з укладанням контракту, але витрат вимагають інші при цьому 
види діяльності – пошук інформації, наукове забезпечення, правовий захист то-
що [3, с. 39]. 

Трансакційні витрати визначають на загальнодержавному та корпора-
тивному рівнях. На загальнодержавному рівні до них відносять витрати сфери 
обслуговування виробництва: банки, небанківські фінансові установи, правоза-
хисні заклади, податкову систему, установи державного, регіонального і місце-
вого управління, громадські організації, торгово-промислові палати, центри 
сертифікації та ін. На корпоративному рівні до трансакційних витрат відносять 
такі витрати: на дослідження ринку та інформаційне забезпечення, проведення 
переговорів і укладання контрактів, витрати на реалізацію угод і забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства, а також витрати, пов'язані з реаліза-
цією механізму оподаткування і соціальних заходів [3, с. 40]. 

Можна умовно виділити два підходи до визначення трансакційних вит-
рат в економіці. Перший підхід, викладений вище, пов'язує їх існування з труд-
нощами, що виникають при укладенні угод. Тому, згідно з цим підходом, міні-
мальні трансакційні витрати характерні для планової економіки, де всі еконо-
мічні рішення приймаються централізовано і не потребують додаткових затрат 
з боку суспільства. Інший, інституційний підхід, полягає у тому, що трансак-
ційні витрати існують постійно і пов'язані із функціонуванням будь-якої еконо-
мічної системи. Цей підхід проводить аналогію між трансакційними витратами 
в економічній системі та тертям у механічній системі. Саме тому найбільш за-
вантаженою трансакційними витратами економікою є адміністративно-планова 
економіка. 

Виходячи з особливостей цих підходів, постає питання, яке особливо ак-
туальне для функціонування сучасної економіки: що веде до збільшення тран-
сакційних витрат – збільшення чи зменшення координаційних та управлінських 
структур в економіці? Погоджуємось із думкою багатьох дослідників, які схо-
дяться на думці, що збільшення кількості координаційних структур веде, зазви-
чай, до збільшення трансакційних витрат на макрорівні. Це створює сприятливі 
умови для зниження трансакційних витрат окремих економічних суб'єктів, що 
зрештою веде до зниження загального їх рівня на одиницю доходу [1]. 

Висновки. Проведене дослідження дає змогу зробити висновок, що 
трансакційні витрати мають безпосередній вплив на ефективність функціону-
вання економіки. Розглянуто підходи до визначення трансакційних витрат та 
зосереджено увагу на деяких дискусійних положеннях в цих підходах. На дум-
ку автора, зростання трансакційних витрат призводить переважно до зниження 
ефективності економіки. Виняток становлять лише ситуації, коли збільшення 
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трансакційних витрат спрямоване на розширення ринку чи освоєння нових його 
сегментів. У таких випадках виникає "ефект масштабу", внаслідок якого змен-
шуються трансформаційні витрати та, відповідно, підвищується економічна 
ефективність. 
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Билецкая Н.В. Теоретические аспекты исследования влияния тран-
сакционных издержек на эффективность функционирования экономики 

Определено, что основной проблемой эффективности экономики является высо-
кий уровень неопределенности, который отражается в увеличении объема трансакцион-
ных издержек. Раскрыта сущность понятий " эффективность экономики ", " трансакци-
онные издержки". Рассмотрены основные подходы к определению сущности трансак-
ционных издержек в экономике. Особое внимание уделено взаимосвязи между количе-
ством институтов в экономике и объемом трансакционных издержек. Обосновано вли-
яние объема трансакционных издержек на эффективность экономики. Исследованы ви-
ды трансакционных издержек на общегосударственном и корпоративном уровнях. 

Ключевые слова: институты, экономическая эффективность, трансакционные из-
держки, теорема Коуза. 

Biletska N.V. The Theoretical Aspects of the Impact of Transaction Costs 
on the Economic Efficiency 

The main problem of economic efficiency is proved to be the high level of uncertainty 
that is reflected in increasing of transaction costs. The essence of such the concepts as econo-
mic efficiency and transaction costs is defined. The basic approaches to determining the tran-
saction costs in the economy are considered. Great attention is paid to the relationship betwe-
en the number of institutions in the economy and the amount of transaction costs. The influen-
ce of the amount of transaction costs on the economic efficiency is justified. The main types 
of transaction costs at the national and corporate levels are investigated. 

Key words: institution, economic efficiency, transaction costs, the Coase theorem. 

 




