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КОНТРОЛІНГ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ У СИСТЕМІ
ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН

Представлено аналіз теоретичних поглядів на природу, характер і механізми управління
організаційною поведінкою суб’єктів внітрішньогосподарських відносин з позицій нової
інституціональної економічної теорії. Автором досліджені основні проблеми, що виникають під час
взаємодії агента та принципала, а саме: проблеми морального ризику, несприятливого вибору та
проблеми вимагання і запропоновані шляхи їх подолання. Для зменшення агентських витрат та
підвищення ефективності управлінських ріщень слід впроваджувати такі інструменти контролінгу
організаційної поведінки, як системи виміру результатів з використанням трансфертних цін,
мотивації і матеріального заохочення.

Ключові слова: внутрішньогосподарські економічні відносини, інституціональна теорія,
теорія агентських угод, контролінг організаційної поведінки, проблема морального ризику, проблема
несприятливого вибору, проблема вимагання.

Вступ. В умовах стабільного розвитку економіки у підприємств не
виникає потреби в реформуванні системи внутрішніх економічних відносин.
Вона з'являється в економічно нестабільному середовищі, що характеризується
підвищеною ймовірністю кризових явищ, банкрутства, високим ступенем
ризику та невизначеності господарювання економічних суб'єктів. Розвиток в
Україні ринкової системи господарювання спонукає організації (підприємства)
до переосмислення всіх функцій управління, до пошуку нових підходів до
організації внутрішньогосподарських відносин з врахуванням мотивації і
поведінки економічних суб’єктів. Вдосконалення внутрішньогосподарських
відносин на основі центрів фінансової відповідальності.

13 © А. Л. Парцирна, А. М. Іменниник, 2014
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Збільшення обсягу управлінської інформації приводить до делегування
повноважень і відповідальності на нижчі рівні, що вимагає нових підходів до
управління персоналом.

Аналіз останніх досліджень та літератури. Серед дослідників, що
займаються проблемами внутрішньогосподарських економічних відносин слід
відзначити М.Г.Чумаченка, О.О. Терещенка, А.Д. Шеремета, Г.В. Стаднік,
Л.Г. Чеканову, І.І. Кілімнік, В.І. Торкатюк, В.Д. Карічковського,
С.П. Антипову, Н.А. Беліченко, М.Г. Грещак, Є.Ю. Воронову, Р.Ф. Пустовойта
та інших. У вітчизняній економічній літературі, в основному, розглядається
застосування теорії агентських угод в контексті фінансів – фінансова агентська
теорія, яка є окремим напрямком теорії агентських угод, в рамках якої
аналізується фінансова політика компаній, а також фінансові контракти з точки
зору структури заохочень менеджерів інвесторами. Внутрішні господарські
агентські відносини, що формуються між менеджерами вищої ланки та
менеджерами нижчого рівня, залишаються практично недослідженими в
українській економічній науці.

Мета досліджень, постановка проблеми. Метою статті є аналіз
теоретичних поглядів нової інституціональної теорії на забезпечення контролю
організаційної поведінки і мотивації учасників внутрішньоекономічних
відносин у децентралізованих структурах бізнесу.

Матеріали досліджень. Процеси децентралізації управління з передачею
повноважень і відповідальності з більш високих рівнів організаційної ієрархії
на нижчі супроводжуються формуванням центрів фінансової відповідальності.
По суті це означає створення усередині компанії міні-фірм, тобто підрозділів,
кожне з яких відповідає за випуск певного виду продукції, за певний ринок або
технологію. Заробляючи прибуток для себе, підрозділ неминуче створює
витрати в інших підрозділах. Створення внутрішнього ринку провокує
конфлікт інтересів підрозділів, що прагнуть заробляти прибуток на шкоду один
одному й компанії в цілому. Теорія агентських відносин розкриває природу
проблем, що виникають у взаємовідносинах між центрами фінансовї
відповідальності і керівництвом організації.

Слід зазначити, що управління організацією є ефективним тільки тоді,
коли між центрами відповідальності існують контрактні відносини (тобто коли
створено внутрішній ринок). Впровадження контрактних відносин на
підприємстві припускає встановлення таких правил «гри» між його бізнес-
одиницями, які були б вигідні всім сторонам контракту.

Характерною особливістю цих контрактних відносин є наявність
специфічних знань у менеджерів про функціонування об'єкта управління, яких
не має в своєму розпорядженні корпоративний центр. Дисбаланс в
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інформаційному забезпеченні дає можливість економічним агентам за
відповідних обставин вдаватися до різних форм дисфункціональної поведінки,
забезпечуючи задоволення власних економічних інтересів.

Ефективність функціонування цієї дворівневої системи контрактних
відносин залежить від ступеня узгодження інтересів її учасників. У поле
економічного дисонансу можуть потрапляти питання децентралізації відносин
на принципах концепції обліку за центрами відповідальності, включаючи
формування корпоративних і дивізіональних цілей, систему трансфертного
ціноутворення і систему вимірювання, оцінки та винагороди досягнень
менеджерів структурних підрозділів.

Контролінг поведінки (Behavioral Controlling) –один із нових напрямів
досліджень в системі контролінгу. За думкою Терещенка О.О., він
«спрямований на аналіз поведінки учасників фінансових відносин та
впровадження методичного інструментарію, що змушує агентів діяти та
приймати рішення відповідно до визначених цільових орієнтирів підприємства»
[1, с. 139].

Науковим підґрунтям розв’язання проблеми узгодження інтересів
підрозділів і посадових осіб на підприємстві є концепція нової
інституціональної теорії, а саме теорія агентських угод. Її наукові основи
започатковані в працях А. Алчіана, Х. Демсеця, М.К. Дженсена, У.Х. Меклінга
та інших вчених. Предметом дослідження теорії агентських угод є форми
коопераційних зв'язків між окремими економічними суб'єктами в умовах
інформаційної асиметрії і невизначеності. Основні припущення (аксіоми) теорії
агентських угод охарактеризовано в табл. 1 [2, с. 127].

Таблиця 1. Основні аксіоми теорії агентських угод
Аксіоми інтерактивних взаємовідносин

Асиметрія інформації Краща обізнаність про ситуацію в корпорації менеджерів-
агентів зсередини, ніж власників-принципалів ззовні,
обумовлює високий ступінь інформаційної асиметрії

Невизначеність Безліч факторів, що впливають на агентські взаємовідносини,
пояснюють високу ступінь невизначеності

Складність у вимірі Відсутність точних орієнтирів для оцінки якості управлінських
послуг призводить до високого ступеня складності у вимірі

Аксіоми поведінки
Опортунізм Необмежене прагнення менеджерів-агентів до задоволення

особистих інтересів за рахунок організації на шкоду інтересам
власників-принципалів

Обмежена раціональність Обмежена здатність людського розуму до прийняття
оптимальних управлінських рішень

Сприйняття ризику Внаслідок диверсифікації портфеля своїх активів власники-
принципали більш схильні до ризику, ніж агенти-менеджери
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У теорії агентських угод діючі економічні суб'єкти вважаються агентами,
а суб'єкти, досягнення цілей яких безпосередньо залежить від зазначеної
діяльності, – принципалами. В якості принципала виступає менш інформована
сторона, яка делегує повноваження агенту – більш інформованій стороні – за
величину запропонованої винагороди. У процесі взаємодії, прагнучи
формально до досягнення однієї і тієї ж мети, вони можуть мати різні інтереси,
що може призводити до конфлікту інтерсів. Крім того, асиметрія інформації у
взаєминах між менеджерами вищої ланки та менеджерами нижчого рівня
створює передумови для небажаного падіння результативності праці
менеджерів, зниження ефективності використання коштів власника.

Асиметрія в інформаційному забезпеченні може приймати різні форми [3,
с. 50]: прихованих дій; прихованої інформації; прихованих намірів (табл. 2).

У тому випадку, якщо принципал не в змозі контролювати дії агента, а
знає лише результати діяльності, то така ситуація позначається як проблема
прихованих дій. Приховані дії призводять до проблеми морального ризику
(moral hazard), тобто можливості непомічених дій менеджерів у власних
інтересах.

Таблиця 2. Теорія агентських угод (підготовлено на основі [3, с. 50])
Інформаційна асиметрія

Критерії диференціації

Прихована інформація

Інформаційні проблеми
принципала

Якісні характеристики діяльності партнера за контрактом
невідомі

Причина проблем Приховування інформації
Час виникнення До/після підписання контракту
Проблема Несприятливий відбір (adverse selection)
Об’єкт аналізу Фактори, що впливають на виникнення бюджетного люфту
Агентські витрати Моніторинг, витрати на самообмеження з боку агента; витрати

розбіжностей, або витрати втрачених можливостей
Шляхи вирішення проблеми Усунення інформаційної асиметрії шляхом: сигналізації /

скринінгу, самостійного вибору (self-selection).

Інформаційні проблеми
принципала

Зусилля партнера за
контрактом невідомі, немає
основи для оцінки

Наміри партнера за контрактом
невідомі

Причина проблем Приховані дії Залежність від ресурсів
Час виникнення Після підписання контракту Після підписання контракту
Проблема Моральний ризик (moral

hazard)
Вимагання (hold up)
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Закінчення таблиці 2
Об’єкт аналізу Бюджети і

стандарти
витрат як
інструмент
оцінки та
винагороди
співробітників

Контрактні
відносини і
стимули

Контрактні відносини і стимули

Агентські витрати Моніторинг, витрати на самообмеження з боку агента; витрати
розбіжностей, або витрати втрачених можливостей

Шляхи вирішення проблеми Усунення інформаційної
асиметрії шляхом:
моніторингу (система
бюджетування, аналіз
відхилень, облік за центрами
відповідальності тощо).

Контракт, стимули і вигоди

Проблема морального ризику виникає в будь-якій ситуації, де одна
людина приймає рішення про те, скільки взяти на себе ризику, а хтось інший
відповідає за витрати, якщо щось іде не так. Іншими словами, моральний ризик
виникає через те, що окремі особи або установи повністю не відповідають за
наслідки своїх дій і тому мають тенденцію діяти більш недбало, покладаючи
при цьому відповідальність за свої дії на іншу сторону.

Для вирішення проблеми «морального ризику» дослідники пропонують
використовувати моніторинг діяльності агента принципалом. У стратегії, що
заснована на моніторингу, дії агентів підлягають безперервному відстеженню.
За думкою Е. Ю. Воронової, щоб дії агентів були доступними для
спостереження, контролююча сторона має створити відповідну інформаційну
систему, частиною якої є система управлінського обліку, бюджетування, аналіз
відхилень, організація роботи за центрами відповідальності [4, с. 26].

Прихована інформація пов'язана з проблемою несприятливого вибору
(adverse selection), який має місце в тому випадку, коли співробітники
володіють прихованою інформацією про свої навички та вміння, що мають
цінність для фірми, і яку вони використовують для підвищення свого
добробуту за рахунок добробуту фірми [5, с. 418].

Для розв’язання проблеми «несприятливого вибору» зарубіжні
дослідники пропонують подолання інформаційної асиметрії шляхом
використання таких інструментів, як сигналізація/ скринінг*14, самостійний
вибір; компенсаційні контракти, бюджети й стандарти [3, с. 50]. Проблема
прихованих намірів пов'язана з безповоротними інвестиціями чи витратами
принципала (діями агента після вчинення безповоротних витрат / інвестицій).

14 *Скринінг (фільтрація) – виявленння прихованих характеристик об’єкта до здійснення операції.
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Приховані наміри (hidden intentions) партнера по угоді провокують
опортуністичну поведінку і небезпеку вимагання (hold-up). У контексті
внутрішньоекономічних відносин проблема вимагання виникає в умовах
здійснення авансових специфічних інвестицій, що підвищують цінність
внутрішньої торгівлі, але мають мале чи ніяке значення для діяльності
підрозділу на зовнішньому ринку.

Як зазначають дослідники, теорія агентських угод пропонує розв’язання
проблеми вимагання надмірної винагороди, що виникає в рамках
внутрішньофірмових трансакцій, за рахунок формальних механізмів, серед
яких можна зокрема відзначити:

 деталізовані, довгострокові контракти;
 економічні стимули та вигоди.
Боротьба з проблемами, що породжуються інформаційною асиметрією

призводить до виникнення так званих агентських витрат. Серед них дослідники
виділяють наступні [4, с. 26; 3, с. 47]:

 витрати на здійснення моніторингу за діяльністю агента з боку
принципала (наприклад, використовуючи бюджетування, організацію центрів
фінансової відповідальності, аналіз відхилень);

 витрати на самообмеження з боку агента (наприклад, стимулюючих
виплат, які отримує агент від принципала);

 витрати розбіжностей, або витрати втрачених можливостей (наприклад,
негативні відхилення фактичних витрат і прибутку від показників бюджету).

Для мінімізації агентських витрат теорія агентських угод рекомендує
заходи з підвищення рівня кооперації агента і принципала з метою досягнення
ефекту зменшення дефіциту в інформаційному забезпеченні. Велику допомогу
в цьому може дати впровадження інструментів управлінського обліку та
контролінгу виміру результатів, системи мотивації та матераільного
заохочення.

Висновки. Фундаментальні положення нової інституціональної теорії
(обмежена раціональність суб’єктів економічних відносин, їх схильність до
опортунізму, ненульові трансакційні витрати й інформаційна асиметрія в
економічних обмінах) можуть бути прийняті за основу для моделювання
організаційної поведінки і визначення трансакційних витрат центрів фінансвої
відповідальності. Для зменшення агентських витрат та підвищення
ефективності управлінських ріщень слід впроваджувати такі інструменти
контролінгу організаційної поведінки, як системи виміру результатів з
використанням трансфертних цін, мотивації і матеріального заохочення.
Подальші дослідження та вирішення проблем морального ризику,
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несприятливого вибору і вимагання у внутрішньоекономічних відносинах з
використанням інструментарію управлінського обліку та контролю поведінки
здатне дати новий поштовх для вдосконалення внутрішньосистемних стосунків
економічних агентів.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА УКРАИНЫ

В статье рассмотрено особенности структуры валового внутреннего продукта Украины по регионам и
проанализировано изменение этого показателя за последние годы. Охараткеризованыы основные
факторы влияния на ВВП Украины. Обоснованы основные направления государственной политики
Украины в отношении уровня ВВП по регионам. Проводится сравнительная характеристика регионов
Украины и Европейского союза по уровню ВВП страны.

Ключевые слова: валовый внутренний продукт, валовый региональный продукт на душу
населения, регион, экономика, эффективность.

Введение. Валовый внутренний продукт (ВВП) один из основных
показателей динамики экономического развития. Этот коэффициент
складывается из рыночной цены всех товаров и услуг, произведенных для
конечного потребителя на территории какой-либо страны. Обычно ВВП
рассчитывается на временной период, равный году. Рост данного показателя с
учетом инфляции чаще всего означает и рост экономики, увеличение объема
производства и сферы услуг [6].
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