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ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ
ТА ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ
Гавкалова Н. Л.
Гришина В. В.
Наведено визначення поняття "соціальний капітал". Розкрито сутнісну характеристику
соціального капіталу шляхом визначення його структури, основних елементів, досліджено
стани соціального капіталу, причини їх утворення. Визначено важливу складову частину
формування концепції соціального капіталу, якою є аналіз його форм: структурного та когнітивного капіталу. Структурний капітал формують за допомогою суспільних інститутів, мереж,
асоціацій, він передбачає певні базові правила, яким підпорядковано їх існування. До когнітивної складової частини соціального капіталу зараховано довіру, відносини, цінності, норми
та способи поведінки.
Виділено ряд функцій, які розкривають сутність соціального капіталу, а точніше його
елементи, зазначено, яким чином вони впливають на рівень трансакційних витрат. З'ясовано
сутність трансакційних витрат, розглянуто їх класифікацію. Досліджено роль соціального
капіталу у взаємозв'язку із трансакційними витратами, яка полягає в мінімізації останніх.
Проаналізовано критерій погодження інтересів різних агентів, що є істотною ознакою,
яка характеризує трансакційні витрати та залежить від прийнятих норм і правил, що є одними
з компонентів визначення соціального капіталу. Виділено гарантії як результат погодження
інтересів. З'ясовано необхідність у забезпеченні гарантій, невизначеність яких виникає
із-за обмеженої раціональності та опортунізму, які є поведінковими передумовами виникнення та, можливо, збільшення трансакційних витрат. Вироблення правил та дотримання
їх підсилює гарантії і скорочує трансакційні витрати, що виникають унаслідок невизначеності,
але слід зауважити, що цей процес також додає трансакційні витрати. Визначено ефективність вироблення нових правил у тому разі, якщо витрати на вироблення правила менші, ніж
величина, на яку скорочуються трансакційні витрати в результаті впровадження нового правила.
З'ясовано, що правила ефективні лише зі сформованим механізмом їх захисту та можуть
уважатися інститутами, зміна яких є ефективним інструментом скорочення трансакційних витрат.
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Розглянуто процес формування соціального капіталу та доведено взаємозв'язок соціального капіталу із трансакційними витратами на мікрорівні, який відповідає індивідуальному, мезоорганізаційному рівню, та макроекономічному рівні.
Ключові слова: соціальний капітал, міра довіри, роль інститутів у соціальному капіталі,
трансакційні витрати, взаємозв'язок соціального капіталу із трансакційними витратами, мінімізація трансакційних витрат, рівень трансакційних витрат.

ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА
И ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК

Гавкалова Н. Л.
Гришина В. В.
Представлено определение понятия "социальный капитал". Раскрыта сущностная характеристика социального капитала посредством определения его структуры, основных элементов, состояния социального капитала, причины его образования. Определена важная
составляющая формирования концепции социального капитала, которой является анализ
его форм: структурного и когнитивного капитала. Структурный капитал формируется посредством общественных институтов, сетей, ассоциаций и предусматривает определенные
базовые правила, которым подчинено их существование. К когнитивной составляющей социального капитала исследователи относят доверие, отношения, ценности, нормы и способы
поведения.
Выделен ряд функций, которые раскрывают сущность социального капитала, а точнее
его элементы, указано, каким образом они влияют на уровень трансакционных издержек.
Определена сущность трансакционных издержек, рассмотрена их классификация. Исследована роль социального капитала во взаимосвязи с трансакционными издержками, которая
заключается в минимизации последних. Проанализирован критерий согласования интересов
различных агентов, который является существенным признаком, характеризующим трансакционные издержки, и зависит от принятых норм и правил, являющихся одними из компонентов определения социального капитала. Выделены гарантии как результат согласования интересов. Выяснена необходимость в обеспечении гарантий, неопределенность
которых возникает из-за ограниченной рациональности и оппортунизма, которые являются
поведенческими предпосылками возникновения и, возможно, увеличения трансакционных
издержек. Выработка правил и следование им усиливает гарантии и сокращает трансакционные издержки, возникающие вследствие неопределенности, но следует заметить, что
этот процесс также добавляет трансакционные издержки. Определена эффективность выработки новых правил в том случае, если расходы на выработку правила меньше, чем величина, на которую сокращаются трансакционные издержки в результате внедрения нового
правила. Выяснено, что правила эффективны лишь при сформированном механизме их защиты и могут считаться институтами, изменение которых является эффективным инструментом сокращения трансакционных издержек.
Рассмотрен процесс формирования социального капитала и доказана взаимосвязь с трансакционными издержками на микроуровне, который соответствует индивидуальному, мезоорганизационному уровню, и макроэкономическом уровне.
Ключевые слова: социальный капитал, мера доверия, роль институтов в социальном
капитале, трансакционные издержки, взаимосвязь социального капитала с трансакционными
издержками, минимизация трансакционных издержек, уровень трансакционных издержек.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL CAPITAL
AND TRANSACTION COSTS

N. Gavkalova
V. Gryshyna
The definition of the concept "social capital" has been analyzed. The essential characteristic
of social capital has been disclosed through the determination of its structure, basic elements, the
state of social capital, the reasons for its formation. An important component of the formation of the
concept of social capital has been identified, which is the analysis of its forms – structural and
cognitive capital. Structural capital is formed through social institutions, networks, associations and
it provides certain basic rules to be followed by them. The cognitive component of social capital is
made up of trust, relations, values, norms and behaviors.
A number of features that reveal the essence of social capital, to be more exact – its elements,
have been selected and the way they impact on the level of transaction costs has been identified.
The nature of transaction costs has been identified and their classification has been considered.
The role of social capital in relation to transaction costs has been studied, which is to minimize the
latter. The criterion of coordination of interests of different agents has been analyzed, which is an
essential feature, characterizing the transaction costs, and which depends on the accepted norms
and rules that are among the components of the definition of social capital. Guarantees have been
selected as a result of the coordination of interests. The need to provide guarantees has been
clarified, these guarantees being characterized by uncertainties which arise due to limited
rationality and opportunism, which are behavioral prerequisites for transaction costs and possibly
their increase. Developing rules and adherence to them enhances the guarantee and reduces
transaction costs arising from uncertainty, but it should be noted that this process also adds to
transaction costs. The efficiency of making new rules has been determined for the cases where the
costs of making rules are less than the amount by which the transaction costs are reduced as
a result of the introduction of a new rule. The rules have been found to be effective only with the
established mechanism of their protection and can be considered institutions, whose changing is
an effective tool for reducing transaction costs.
The process of formation of social capital has been investigated and the relationship of social
capital and the transaction costs at the microlevel, which corresponds to an individual, mezoorganizational level, and the macroeconomic level has been proved.
Keywords: social capital, a measure of trust, the role of institutions in social capital, transaction costs, the relationship between social capital and transaction costs, minimizing transaction
costs, the level of transaction costs.
Процеси якісно нових перетворень, що відбуваються в українському суспільстві сьогодні, визначають
характер динамічних змін в усіх сферах господарювання
та вітчизняному соціумі. Якісні перетворення в економіці
та соціальній сфері зумовлюють появу нових моделей,
механізмів, інструментів управління, виникнення новацій
у теорії та практиці. Суттєву роль у зазначених процесах
відіграє капітал, різновиди якого створюють базис для побудови суспільства нового типу, із соціальними цінностями,
притаманними демократичному суспільству, оновленими
зв'язками, удосконаленими нормами. З огляду на зазначене, виокремлено соціальний капітал як один із видів
капіталу, що має велике значення для розвитку суспільства нового формату. Акумулювання соціального капіталу
на всіх рівнях економічних відносин веде до забезпечення
не лише соціального, а й економічного розвитку суспільства.

Саме він полегшує економічним суб'єктам доступ до інформації і благ, що, у свою чергу, збільшує обсяг корисних
для розвитку суспільства ресурсів, а також саме він має
великий вплив на рівень трансакційних витрат, зокрема на
його зниження. Усе це обумовлює актуальність дослідження соціальних аспектів розвитку суспільства, серед яких
особливе місце посідає соціальний капітал, дослідження
його феномену та доведення взаємозв'язку соціального
капіталу із трансакційними витратами.
Теоретичну базу для дослідження соціального капіталу заклали П. Бурдьє, Е. Глейзер, Дж. Коулмен, Р. Патнем,
Ф. Фукуяма. Велику увагу приділено змісту соціального капіталу, його складу, функціям як у вітчизняній, так і зарубіжній економічній літературі. Зазначені питання розглянуто
в роботах Н. Апаріної, Р. Блома, М. Буданової, Н. Бусової,
А. Вавілова, М. Гуравичева, І. Дементьєва, І. Дискіна,
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А. Конькова, М. Курбатової, Ю. Латова, Л. М'ясникової,
Л. Поліщука, М. Савельєвої, М. Савіної, А. Саградова,
С. Штирбула, Є. Ясіна. Сьогодні можна говорити і про значну
кількість публікацій українських учених у сфері вивчення
соціального капіталу громадянського суспільства. Серед
вітчизняних науковців, які працюють над визначенням поняття "соціальний капітал", з'ясовують його особливості,
притаманні йому властивості та характеристики, слід зазначити А. Бову, Є. Гугніна, Ю. Зайцева, М. Лесечко, Л. Поліщук, О. Сидорчук, В. Степаненко, В. Чепак, О. Яременка.
Дослідженням трансакційних витрат у межах інституційної теорії займалися такі відомі вчені, як Д. Бромлі,
С. Вінтер, Д. Даймонд, К. Делмен, М. Демсец, Р. Коуз,
Дж. Коммонс, Д. Норт та ін. До науковців, які вивчали трансакційні витрати, належать також А. Аузан, Р. Капелюшников, С. Малахов, Р. Нуреєв, А. Олійник та ін.
Що стосується вітчизняних учених, які приділили
істотну увагу теорії трансакційних витрат, слід зазначити
доробок С. Архієреєва, В. Дементьєва, А. Гриценка, І. Малого, О. Яременка та ін.
Разом із тим існує значна кількість досліджень, що
стосуються різноманітності природи соціального капіталу
та трансакційних витрат, визначення їх зв'язку, спостерігається відсутність єдності поглядів щодо загального підходу
до визначення цих понять та загальноприйнятого доведення існування зв'язку між соціальним капіталом та трансакційними витратами.
Наведені аргументи стали основою для визначення мети дослідження як обґрунтування необхідності в поглибленому дослідженні сутності поняття "соціальний капітал"
та встановлення взаємозв'язку між соціальним капіталом
та трансакційними витратами.
Об'єктом дослідження є процеси формування соціального капіталу у зв'язку із трансакційними витратами.
Предметом дослідження є сукупність теоретичних
питань щодо впливу соціальних факторів на рівень трансакційних витрат, які виникають у процесі взаємодії між
економічними суб'єктами.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:
здійснити теоретичний аналіз визначення поняття
"соціальний капітал";
визначити сутність трансакційних витрат;
дослідити зв'язок між соціальним капіталом та трансакційними витратами.
Як було зазначено, загальноприйнятого визначення
поняття "соціальний капітал", якого б дотримувалися більшість дослідників, поки ще не існує. Зокрема, висловлюються сумніви в тому, чи коректно взагалі вживати категорію
"соціальний капітал", оскільки капітал – це вартість або
цінність, що дає власникові винагороду понад витрати,
пов'язані з виробництвом або придбанням. Але більшість
дослідників соціального капіталу вважають, що це є не просто
набір суспільних інститутів, відносин і способів їх взаємодії, цемент, який скріплює та утримує суспільство разом.
Соціальний капітал дозволяє індивідам, групам і співтовариствам ефективніше вирішувати спільні проблеми. Норми
взаємної відповідальності та взаємозв'язку допомагають
забезпечити поведінку, адекватну вимогам суспільства,
відсутність довіри і взаємозв'язків, що забезпечують
взаємні поступки, індивіди не стануть співробітничати,
тому що не буде впевненості в аналогічній поведінці інших
учасників. Таким чином, в основі поняття "соціальний капітал" закладено ідею про очікувану віддачу від вкладень
у соціальні відносини [1].
Уперше сам термін "соціальний капітал" був використаний Лідою Джадсон Ганіфан у 1916 р. в дискусіях
щодо сільських шкіл для опису найважливіших обставин,

які впливають на повсякденне життя кожного і виходячи
із цього необхідно виховувати волю, братські почуття,
взаємну симпатію, виробляти уміння налагоджувати соціальні взаємовідносини і комунікацію серед людей як соціальних одиниць. Але до наукового простору категорія "соціальний
капітал" увійшла, завдяки роботам П. Бурдьє, Дж. Коулмена, Р. Патнема та інших, у другій половині XX століття [2].
За Дж. Коулменом, соціальний капітал є продуктом
різних асоціацій (родини, громади, профспілок, фірм, державних органів), а його функція полягає в наданні ресурсів
групи кожному її члену. Таким чином, соціальний капітал
підвищує індивідуальні ресурси людини [3].
П. Бурдьє, який розглядає соціальний капітал як
"сукупність актуальних або потенційних ресурсів, пов'язаних із наявністю міцних зв'язків, інституціалізованих відносин взаємного знайомства і визнання", підкреслює, що
громадські рухи не виникають самі собю, а формуються
шляхом залучення спеціальних стратегій, орієнтованих на
інституалізацію групових відносин [4].
І П. Бурдьє, і Дж. Коулмен вказували на своєрідність соціального капіталу, порівняно з іншими формами
капіталу. Економічний капітал перебуває на банківських
рахунках, людський капітал утілений у людях, а соціальний капітал являє собою невід'ємний елемент у структурі
соціальних відносин. Володіючи соціальним капіталом,
людина взаємодіє з іншими людьми, які є безпосередніми
джерелами її блага.
Ф. Фукуяма визначає соціальний капітал як певний
набір неформальних цінностей чи норм, яких дотримуються
члени громадського руху, що дає можливість співпрацювати один з одним. Ф. Фукуяма дослідив вплив культурних
особливостей різних національних традицій на формування соціального капіталу. Наприклад, країни Східної Азії
дуже стрімко розвиваються протягом останніх декількох
десятиліть. Однак природа цього зростання в різних частинах Східної Азії, на його думку, є зовсім різною, саме
через національний характер соціального капіталу. Він уважає, що "соціальний капітал" – це є визначений потенціал
суспільства, що виникає як результат довіри між його членами", тобто це – форма матеріалізованої довіри. Так,
культури з високим ступенем довіри, тобто країни з високорозвиненими інститутами посередництва (Ф. Фукуяма
виділяє Японію, Німеччину і США), мають важливі переваги в конкурентній боротьбі [5].
Вагомий внесок у політичну науку зробив Р. Патнем.
Він підкреслює, що "з точки зору політичної стабільності,
ефективності урядів і навіть економічного прогресу, соціальний капітал може виявитися ще важливішим чинником,
ніж економічні або людські ресурси" [6]. Соціальний капітал науковець визначає як якість діяльності громадських
рухів, члени якого співпрацюють на основі, з одного боку,
горизонтальної довіри, що породжує згоду учасників руху,
а з іншого – вертикальної довіри, що полягає у взаємозв'язку з органами державної влади на різних рівнях.
Серед вітчизняних науковців, які працювали над
визначенням поняття соціального капіталу, слід зазначити
О. Яременка і Ю. Зайцева. В. Степаненко здійснив аналіз
концепції соціального капіталу в умовах посткомуністичного суспільства і показав його зв'язок із формуванням
громадянського суспільства в Україні [7]. М. Лесечко та О. Сидорчук аналізують соціальний капітал із позицій державного управління та відносин держави з носіями соціального
капіталу [8]. Е. Гугнін та В. Чепак визначають соціальний
капітал як одну з форм капіталу, що, будучи багатофункціональним, сприяє задоволенню інтересів індивіда і водночас
обслуговує суспільні та групові інтереси [9]. А. Бова вказав
на тенденцію до зменшення соціального капіталу в Україні
і підкреслив, що особливістю цієї тенденції є зниження
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довіри до органів державної влади та падіння громадської
активності на фоні підвищення довіри до сім'ї, родичів, колег, церкви і, відповідно, активізацію діяльності саме в родинній та церковній сферах [10]. Л. Поліщук здійснив емпірічний аналіз: дослідив економічну віддачу на соціальний
капітал та один із небагатьох визначив вплив соціального
капіталу на трансакційні витрати.
Слід звернути увагу на визначення категорії "соціальний капітал", яку дають литовські соціологи І. Мачерінскене, Р. Інкуте-Генріксон, Ж. Симанавічене як "інституції,

загальні цінності, норми, правила, відносини довіри, сукупність
яких становить зв'язки, що підтримують функціонування
суспільства. Проте соціальним капіталом ці елементи стають
лише в тому в разі, якщо їх цілеспрямовано використовують для досягнення певної мети" [11].
Сутнісна характеристики соціального капіталу розкривається шляхом визначення його структури, функцій
і основних елементів. Цей капітал формується в ході
взаємин людей у трудовій сфері, сфері освіти, у межах
сім'ї [12] (табл. 1).
Таблиця 1

Характеристики соціального капіталу
[Characteristics of social capital]
Елементи соціального капіталу

Стани
соціального
капіталу

Довіра, благонадійність, взаємність, позитивні чекання, інформаційні канали, соціальні
норми та санкції, відносини солідарності, спроможність до кооперації

Інкорпорований

Здатність викликати і виявляти довіру, добровільно брати на себе і виконувати зобов'язання, виявляти взаємність, спроможність до об'єднання і формування коаліцій, до координації дій та інтересів і забезпечення порядку, здатність до обміну інформацією

Об'єктивований

Сукупність соціальних мереж, інформаційних каналів, неформальний характер укладених
і виконуваних угод

Інституціоналізований

Соціальні верстви, контакти, статус, громадські організації та фонди, соціальні норми
поведінки і санкції

Причини утворення
соціального капіталу
Рівні соціального капіталу

Свідома стратегія актора, дотримання норм, альтруїстична поведінка, взаємодія індивідів
Індивідуальний, груповий, суспільний (регіональний, національний, глобальний)

Важливою складовою частиною формування концепції соціального капіталу є аналіз його форм: структурного та когнітивного капіталу. Структурний капітал сформовано за допомогою суспільних інститутів, мереж, асоціацій,
він передбачає певні базові правила, яким підпорядковано
їх існування. До когнітивної складової частини соціального
капіталу дослідники зараховують довіру, відносини, цінності, норми та способи поведінки.
Аналіз категорії "соціальний капітал" дозволяє виділити ряд його ознак:
по-перше, соціальний капітал за рахунок підвищення довіри громадян до суспільства, підприємства, групи
дозволяє знизити рівень трансакційних витрат;
по-друге, соціальний капітал забезпечує доступ
суб'єктів до благ і цінностей, збільшення обсягу доступних
ресурсів, а також зменшення витрат, пов'язаних із пошуком та забезпеченням цього доступу. Соціальний капітал
дає можливість використовувати ті ресурси, якими цей
індивід не володіє, а також в багато разів підвищувати
цінність наявних ресурсів. До того ж забезпечення доступу
до певних благ специфічне для соціального капіталу і не
може бути реалізовано за умови його повної відсутності;
по-третє, соціальний капітал забезпечує вільний
доступ до інформації. Звичайні ринкові відносини характеризуються асиметрією інформації, а саме її недоступністю,
закритістю, однобічністю, що призводить до збільшення
витрат на здобуття достовірних і об'єктивних відомостей,
тобто трансакційних витрат;
по-четверте, соціальний капітал сприяє зростанню
соціальної стабільності та через це, разом із довірою громадян, – прискоренню соціально-економічного розвитку.
Ефективна реалізація функцій соціального капіталу
забезпечує зменшення трансакційних витрат. Отже, його

"капітальна" складова частина виявляється у здатності зменшувати трансакційні витрати, невизначеність і ризик, підвищувати ефективність використання специфічних активів [13].
Таким чином, соціальним капіталом є сукупність
структурованих соціально-економічних відносин, заснованих на інститутах (нормах, правилах і цінностях), дотримання яких дає вигоду економічним суб'єктам цих відносин
у вигляді доступності ресурсів. Ці відносини складаються
між економічними агентами на різних рівнях соціального
капіталу і регулюються нормами поведінки, що підвищує
ефективність їх діяльності в масштабах відповідного мікро-,
мезо- або макрорівня.
Роль соціального капіталу у взаємозв'язку із трансакційними витратами полягає в реалізації принципу мінімізації.
Термін трансакція походить від латинського transaction
(здійснення, договір), що означає банківську операцію, яка
полягає в переказуванні коштів із одного рахунку на інший;
угоду, котра супроводжується взаємними поступками [14].
Безперечно, трансакційні витрати є надзвичайно
різноманітними. Вони охоплюють витрати на ухвалення
рішень, розроблення планів та організацію подальшої діяльності, ведення переговорів про зміст такої діяльності та умови її здійснення; витрати на корегування планів, перегляд
умов угоди та вирішення спірних питань; витрати на забезпечення того, щоб учасники дотримувалися домовленостей, досягнутих або прописаних.
У сучасних дослідженнях можна знайти низку трактувань трансакційних витрат. Поняття "трансакційні витрати"
у 1934 р. запровадив Дж. Коммонс, визначивши їх як відчуження та присвоєння прав власності, створених суспільством.
Але на економічному просторі започаткування теорії трансакційних витрат розпочато з найцитованіших нині в економічній
науці праць Р. Коуза "Природа фірми" (1937 р.) та "Проблема
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соціальних витрат" (1960 р.), у яких автор розглядає
процес функціонування ринкового механізму, ураховуючи
зазначені витрати [15]. Так, Р. Коуз у своїх працях надає
характеристику свого розуміння сутності та складу поняття
"трансакційні витрати", зміст якого полягає в тому, що це
витрати на забезпечення й організацію так званих угод
щодо управління факторами виробництва та готовим продуктом, які здійснюють як на ринку, так і всередині підприємства. До того ж трансакції на ринку автор розуміє як
класичні обмінні операції, а всередині підприємства трансакціями є забезпечення "контрактів" між факторами виробництва, тобто це можна вважати витратами на організацію виробництва ("внутрішні трансакції") [16].
Саме через існування трансакційних витрат Р. Коуз
пояснює виникнення ринкової інфраструктури як сукупності спеціалістів, що забезпечують процес обміну між
прямими учасниками угоди з купівлі-продажу: "Покупці
та продавці мають знаходити один одного; покупці мають
вивчити те, що продавці можуть їм запропонувати, а продавці – що покупці хочуть придбати; обидві сторони мають
вивчити ціни, за якими інша сторона погодиться виконувати операції, сторони мають вести переговори, укладати
контракти, забезпечувати їх виконання і т. ін. Створюватимуться ринки і з'являтимуться спеціалісти – дилери
і брокери – для забезпечення процесу обміну. Саме витрати на таку діяльність я називаю трансакційними витратами" [17].
Подальший розвиток цієї теорії пов'язують із такими
визначними науковцями неоінституційного спрямування
в економічній науці, як: О. Вільямсон, який пояснив, звідки
походять і від чого залежать трансакційні витрати; Д. Норт,
який визначив, що саме ефективні інститути створюють
умови для успішного і дійового розвитку економіки, а визначальною функцією, яку виконують інститути, є економія
трансакційних витрат. Також суттєвий внесок у досліджувану
теорію та її формалізацію зробив Д. Бромлі, який визначив
цільовий характер економічних відносин, що виникають
у процесі трансакцій. Він виділив товарні та інституційні
трансакції. Якщо товарні трансакції існують у межах інститутів, що діють, то інституційні трансакції здійснюють для зміни системи норм і правил.
К. Делмен, С. Вінтер, М. Демсец і Д. Даймонд досліджували трансакційні витрати, пов'язані з різноманітними аспектами взаємодії між економічними агентами [18].
З погляду С. Архієреєва [14], трансакційні витрати –
це сукупність збитків, що виникають у процесі обміну правами власності, і витрат, призначених для зменшення цих
збитків. Збитки утворюються внаслідок очікуваних результатів угоди від реальних. Тому збитки однієї сторони обов'язково мають супроводжуватися трансакційним виграшем іншої сторони.

Більш повним визначенням, на наш погляд, можна
вважати визначення К. Делмена: "Трансакційні витрати –
це витрати на збирання та опрацювання інформації, проведення переговорів та ухвалення рішення, контроль за виконанням контрактів та їх юридичний захист" [19].
Оскільки в економічній науці немає єдності щодо
пояснення та розуміння природи трансакційних витрат,
важливим є питання про виділення істотної ознаки, що
характеризує трансакційні витрати. Так, Н. Половинкіна пропонує використовувати критерій погодження інтересів різних агентів для зарахування витрат до трансакційних [20].
Погодження інтересів, на думку науковця, передбачає
перейняття контрагентами на себе деяких зобов'язань
для їх подальшого виконання. Чим детальніше сторони
погоджують свої дії, тим більше в кожної з них гарантій
того, що дії протилежної сторони відповідатимуть очікуванням, тобто результатом погодження інтересів є гарантії.
Необхідність у забезпеченні гарантій, а також невизначеність виникають через обмежену раціональність та опортунізм, які є поведінковими передумовами виникнення
та, можливо, збільшення трансакційних витрат.
Автори поділяють думку науковців, які вважають, що
ефективність погодження інтересів залежить від прийняття норм і правил, які є одними з компонентів соціального
капіталу і які дозволяють зменшувати трансакційні витрати. Формування правил та їх дотримання підсилює
гарантії та скорочує трансакційні витрати, що виникають
унаслідок невизначеності, але слід зауважити, що цей
процес також додає трансакційні витрати. Вироблення нових правил ефективне тоді, якщо витрати на вироблення
правила менші, ніж величина, на яку скорочуються трансакційні витрати в результаті впровадження нового правила. Правила ефективні лише зі сформованим механізмом їх захисту та можуть уважати їх інститутами, зміна
яких є ефективним інструментом скорочення трансакційних витрат.
Щодо створення інститутів для зменшення трансакційних витрат, то необхідно пам'ятати не лише про абсолютну величину вказаних витрат, але і про інструменти,
за допомогою яких трансакційні витрати розподіляють
між учасниками операції. Особлива роль інститутів полягає
в тому, щоб розподіл трансакційних витрат між контрагентами був такий, щоб у них не було необхідності домовлятися один з одним про перерозподіл витрат. Виникнення
необхідності в додаткових переговорах, з одного боку,
безперечно збільшує трансакційні витрати, з іншого – знижує вірогідність укладання угоди, оскільки сторони можуть
і не домовитися про розподіл витрат.
Залежно від поставлених завдань дослідження
трансакційних витрат, науковці по-різному їх класифікують
(табл. 2).
Таблиця 2

Класифікація трансакційних витрат
[Classification of transaction costs]
Автори

Зміст класифікації

1

2

Бромлі Д.

Витрати на пошук інформації.
Витрати після укладання угоди.
Витрати на контроль за виконанням контракту

Де Сото, Шаститко О., Радаєв В.

Ринкові витрати.
Тіньові витрати
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Закінчення табл. 2
1

2

Дмитрієва Л., Хорев О., Саликов Ю. Організаційні витрати.
Витрати на планування.
Витрати на координацію.
Витрати на мотивацію.
Витрати на контроль
Капелюшников Р.

Витрати на пошук інформації.
Витрати на ведення переговорів.
Витрати на вимірювання.
Витрати на специфікацію і захист прав власності.
Витрати, пов'язані з опортуністичною поведінкою.
Витрати, пов'язані із "заполітизовуванням":
 витрати, пов'язані з колективним ухваленням рішень;
 витрати впливу

Менар К.

Витрати на вичленення.
Інформаційні витрати.
Витрати, пов'язані з масштабом.
Витрати, пов'язані з опортуністичною поведінкою

Мілгром П., Робертс Дж.

Координаційні витрати:
 витрати на визначення деталей контракту;
 витрати на визначення партнерів;
 витрати, пов'язані з безпосередньою координацією.
Мотиваційні витрати:
 витрати, пов'язані з неповнотою інформації;
 витрати, пов'язані з опортунізмом

Вільямсон О.

Витрати, що виникають до обміну (ex ante).
Витрати, що виникають після обміну (ex post)

Уолліс Дж., Норт Д.

Витрати, що виникають до обміну (ex ante).
Витрати, що виникають у процесі обміну (ex interim).
Витрати, що виникають після обміну (ex post)

Фуруботн Е., Ріхтер Р.

Із точки зору сфери, у якій виникають витрати:
 ринкові витрати;
 управлінські витрати;
 політичні витрати.
Із точки зору залежності від кількості трансакцій:
 постійні;
 змінні

Шаститко О.

Витрати на виявлення альтернатив.
Витрати на укладання контрактів.
Витрати на вимірювання.
Витрати на виконання розрахунків.
Витрати на специфікацію і захист прав власності.
Витрати, пов'язані з опортуністичною поведінкою

Еггертсон Т.

Витрати на пошук інформації.
Витрати на ведення переговорів.
Витрати на укладання контрактів.
Витрати, пов'язані з наглядом.
Витрати, пов'язані із примусом.
Витрати на захист прав власності

Така кількість видів класифікації трансакційних витрат є наслідком множинності підходів до вивчення цієї
проблеми [21].
Найбільш поширеною є класифікація за критерієм
часу. О. Вільямсон розрізняє два типи трансакційних витрат,
пов'язуючи їх із етапами укладання угод: ex ante (виникають до укладання угоди) і ex post (виникають після підписання угоди). До витрат ex ante належать витрати на складання проекту угоди та проведення переговорів за нею.
Серед витрат ex post розрізняють організаційні й експлуатаційні витрати, пов'язані з використанням структури управління,

і витрати, що виникають, у зв'язку з неякісною адаптацією;
витрати на позови, які виникають під час уточнення контрактних
відносин, у зв'язку з виникненням непередбачуваних обставин;
витрати, пов'язані з виконанням контрактових обов'язків [8].
Важливим аспектом дослідження взаємозв'язку
соціального капіталу із трансакційними витратами – це вивчення процесу формування соціального капіталу та взаємозв'язку із трансакційними витратами на макро-, мезота мікрорівнях. Більшість економістів виділяють мікрорівень,
який відповідає індивідуальному, мезоорганізаційному рівню, та макроекономічний рівень [22].
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Так, на мікрорівні соціальний капітал сім'ї та індивіда сприяє економічному успіху за рахунок особистих
зв'язків, що забезпечують доступ до інформації та вакансій, зменшують трансакційні витрати у бізнесі та дозволяють
розраховувати на підтримку у важких ситуаціях. Водночас
такого роду приватні вигоди далеко не завжди супроводжуються приростом громадського багатства: "індивідуальний" соціальний капітал може бути джерелом лише
перерозподільних переваг.
На рівні індивідуального соціального капіталу зменшення трансакційних витрат відбувається, завдяки особистому або опосередкованому знайомству і взаємодії
сторін, у результаті механізмів персоніфікації, у тому числі
й персоніфікованої довіри.
У своїй теоремі трансакційних витрат Р. Коуз зазначав, що індивіди можуть координувати свої дії самостійно у власних інтересах, що дозволяє їм досягти високих результатів. Але ці досягнення можливі за умови, що
виконання необхідних домовленостей не потребує надмірних
трансакційних витрат, що знову-таки передбачає наявність соціального капіталу. За відсутності соціального капіталу теорема, за Р. Коузом, є недієвою, і проблема колективних дій без участі держави виявляється невирішеною.
У цьому разі, ці завдання вирішують за допомогою засновуваних державою формальних інститутів: законів, правил, податків. Згідно з відомим визначенням Д. Норта,
інститути як інструмент координації встановлюють "правила гри" в суспільстві й тим самим скорочують трансакційні витрати [23].
На мезорівні соціальний капітал скорочує трансакційні витрати в організаціях приватного, державного й некомерційного секторів. Згідно з Р. Коузом, організації збільшують у розмірі до тих пір, поки економію трансакційних
витрат не перекрито зростанням витрат управління.
Соціальний капітал сприяє скороченню обох типів витрат
і веде, таким чином, до збільшення ефективного розміру
організації [24].
У процесі розгляду підприємства як інституційної
одиниці слід підкреслити, що трансакційні витрати, як
і будь-які витрати, з одного боку, зменшують дохід підприємства, однак, з іншого боку, якщо ці витрати спрямовано на розширення виробництва, захоплення нових
сегментів ринку мають позитивні наслідки, що сприяють
формуванню дієвого соціального капіталу, що спричиняє
загальне підвищення ефективності роботи економічних
суб'єктів та зростання економіки загалом.
Існують різні точки зору щодо зв'язку між роллю
держави у країні (на макрорівні). На жаль, держава далеко
не завжди може забезпечити ефективний розподіл і використання суспільних ресурсів, що зумовлює збільшення
трансакційних витрат, унаслідок чого значними недоліками держави як суб'єкта економічних відносин є:
недосконалість політичного процесу, що виражено
в бюрократії, лобізмі;
обмеженість контролю над бюрократією збоку політичних партій і громадськості, у результаті чого чиновник
у своїй діяльності на перший план висуває, переважно, свої
власні, а не суспільні інтереси;
нездатність держави передбачити й ефективно
контролювати найближчі та віддалені наслідки ухвалених
рішень [25].
Соціальний капітал також має відношення до якості
державних інститутів: у країнах із низьким рівнем соціального капіталу державної адміністрації страждають від корупції й неефективної діяльності, як наслідок, виявляється

"тіньовий бік" соціального капіталу, що є реакцією на бюрократизм офіційної економіки і веде до зростання трансакційних витрат [26].
Підбиваючи підсумки, можна стверджувати, що аргументи про тісний взаємозв'язок соціального капіталу та трансакційних витрат мають вагоме соціально-економічне підґрунтя. Слід також усвідомити, що цей зв'язок має великий
вплив на економічний та соціальний розвиток у суспільстві.
Доведення ґрунтується на виділенні істотної ознаки, що
характеризує трансакційні витрати, а саме: ефективність
погодження інтересів, яка залежить від прийнятих норм
і правил, що є одними з компонентів у визначенні соціального капіталу. Дотримання прийнятих правил і норм
дозволяє суттєво знизити рівень трансакційних витрат
(негативний вплив опортуністичної поведінки на всіх рівнях
господарювання) та довести існування прямого зв'язку
соціального капіталу із трансакційними витратами на макро-,
мезо- та мікрорівнях. Управління соціальним капіталом
має ґрунтуватися на принципах, передбачати реалізацію
його функцій, що буде вести до мінімізації трансакційних
витрат. Для забезпечення результативних відношень між
економічними суб'єктами ефективним способом регулювання для мезо- та макрорівня буде оперування правовими способами (нормами, правилами), а для мікрорівня –
моральні принципи, засновані на довірі громадянина до
соціуму, підприємства, групи. Слід уважати, що соціальний капітал, заснований на довірі, більш ефективно самоорганізується, оскільки високий рівень довіри дозволяє
розвиватися соціальним зв'язкам, досконалим комунікаціям, а також розвиватися співробітництву в межах цих
нових структур. Наявність соціального капіталу в суспільстві приводить до модернізації суспільства, новітніх ідей,
технологій, інструментів, здатних мінімізувати трансакційні
витрати. Найбільш важливим аспектом зменшення трансакційних витрат на всіх рівнях соціально-економічних відносин є забезпечення ефективності процесів формування
та накопичення соціального капіталу, що буде подано
у вигляді авторських доробок у подальших дослідженнях.
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