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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У неоінституціональній економічній теорії

важливою є передумова опортуністичної пове�
дінки індивідів у процесі здійснення трансакцій,
тобто взаємодії з приводу переходу прав влас�
ності на обмежені ресурси.

Важливим є те, що проблема стимулів для
працівника — одна з центральних проблем еко�
номіки праці. Рівень стимулів повинен відпові�
дати трудовим зусиллям, які працівник може
оглянути.

Отже, опортуністична поведінка менедже�
ра включає в себе такі форми, як брехня, зло�
дійство, а також надання неповної або викрив�
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леної інформації. Така поведінка може реалі�
зуватися і принести вигоду, тобто дати мож�
ливість досягти поставленої мети через нехту�
вання етичними нормами внаслідок неповноти
та перекручування інформації.

У даній статті проаналізуємо класифікацію
опортуністичної поведінки з точки зору кон�
трактного процесу. Залежно від цього, виділи�
мо два основні типи опортуністичної поведін�
ки: передконтрактна і постконтрактна поведі�
нка менеджера.

Коротше кажучи, передконтрактна опор�
туністична поведінка можлива в період укла�
дання контракту. Передконтрактний опор�
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тунізм виражається в приховуванні правди�
вої інформації. Це може мати місце як при
придбанні товарів, так і при наймі працівників
і є наслідком існування прихованих для еко�
номічного агента характеристик благ. Ре�
зультат предконтрактного опортунізму —
несприятливий відбір, який погіршує умови
обміну.

Постконтрактний опортунізм, в свою чер�
гу, полягає в порушенні умов договору. Він та�
кож виражається в приховуванні інформації
однією зі сторін, що дозволяє отримати вигоду
на шкоду іншій стороні.

Однією з причин виникнення постконтрак�
тного опортунізму є неповнота контракту, ос�
кільки при його складанні неможливо передба�
чити можливі дії агентів. Інша причина виник�
нення постконтрактної опортуністичної пове�
дінки полягає в складності вимірювання якості
діяльності сторін.

Таким чином, опортуністична поведінка
виникає саме на основі конфлікту інтересів, а
втрати виникають внаслідок неможливості ре�
алізувати інтереси, що збігаються.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні та методологічні основи ефек�
тивності контрактних відносин були закладені
А. Смітом [5].

А. Маршалл розглянув такий фактор ефек�
тивності контрактних відносин, як підприєм�
ницька здатність бізнесмена [3].

М. Дженсен і В. Меклінг акцентували увагу
на таких факторах ефективності контрактних
відносин, як асиметрія інформації та поведін�
ковий опортунізм [12].

Істотний теоретичний і методологічний
внесок у розвиток питань ефективності кон�
трактних відносин вніс О. Уільямсон. Він ви�
ділив типи управління контрактними відноси�
нами і розглянув питання опортунізму та еко�
номії трансакційних витрат, віднісши ці питан�
ня до "ефектівностному" відгалуженню роз�
робленої ним когнітивної карти контрактів
[9].

Дж. Ходжсон проблему ефективності кон�
трактних відносин не досліджував. Однак, його
особливий підхід до контрактних відносин по�
лягає в тому, що він пов'язує їх з передачею
прав власності, а не тільки з двостороннім
трансфертом благ, послуг або грошей між аген�
тами [11].

О. Харт акцентував увагу на такому факторі
ефективності контрактних відносин, як непов�
нота контрактів [13].

Б. Хольмстром і П.Мілгром досліджували
таку сторону ефективності контрактних відно�
син, як їх тривалість [14].

Е. Фуруботн і Р. Ріхтер розширили розумі�
ння проблеми ефективності контрактних відно�
син, проте питаннями ефективності контракт�
них відносин не займалися [10].

С. Соссье досліджував питання ефектив�
ності контрактних відносин, оцінюючи
співвідношення "граничних витрат" і "гранич�
ного виграшу контрактації" [6].

Вітчизняні економісти також досліджують
сутність контракту і контрактних відносин.
Серед таких економістів можна виділити
AA Аузана, К.А. Бендукідзе, E.H. Кудряшову,
Я.І. Кузьмінова, А.Н. Олійника, Е.В. Попова,
B.I. Тамбовцева, А.Е. Шаститко, М.М. Юдке�
вич [1; 2; 4; 7; 8].

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Створення відповідних контрактній заг�

розі механізмів обмеження опортунізму
призводить до найбільш раціональної та
ефективної організації та координації взає�
модії індивідів з приводу переходу прав
власності на обмежені ресурси.  Ефек�
тивність полягає у тому, що додаткові га�
рантії очікуваного результату від взаємодії,
які отримують сторони контракту при ство�
ренні механізмів обмеження опортунізму,
виявляються не меншими, ніж витрати на їх
створення.

До сьогодні в економічній літературі не
розкрито поняття ефективності контрактних
відносин. Питання про зміст ефективності
контрактних відносин залишається дискусій�
ним. Не досліджені особливості ефективності
контрактних відносин в українських корпора�
ціях. Відсутність методики оцінки ефектив�
ності контрактних відносин не дозволяє зро�
бити висновки про існуючий рівень ефектив�
ності контрактних відносин в українських
корпораціях. Не розробленою залишається
модель ефективних контрактних відносин в
українських корпораціях для умов трансфор�
мованої економіки.

Таким чином, актуальними проблема�
ми контрактних відносин можна назвати
наступні: визначення змісту ефективності
контрактних відносин у корпорації, вияв�
лення особливостей ефективності кон�
трактних відносин та моделювання ефек�
тивних контрактних відносин в українсь�
ких корпораціях.  Усе вищевикладене й
визначає актуальність обраної теми стат�
ті.
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1. Необхідно розкрити взаємозв'язок між
контрактною загрозою, формою опортунізму
і механізмом обмеження опортунізму.

2. Виявити форми опортуністичної пове�
дінки і залежностей форми такої поведінки
від типу контрактної загрози, визначення
можливих відповідей на опортуністичну по�

ведінку, або механізмів зниження контракт�
них загроз.

Проаналізувавши виявлені збіжні і конфлі�
ктуючі інтереси можна визначити, які форми
опортунізму найбільш вірогідні в даних відно�
синах, і якими втратами вони загрожують.
Відповідно, можна визначити, які контрактні

Рис. 2. Чотири базові моделі теорії контрактів
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загрози найбільшою мірою виражені для даних
відносин.

Теорією контрактів називається розділ
економічної теорії, який виник в останні 20—
30 років та в якому розглядаються моделі з
асиметричною інформацією та з недоскона�
лостями складання і виконання контрактів
[9].

З точки зору теорії контрактного права,
можна виділити ряд параметрів, за якими кон�
тракти різняться між собою. До них зазвичай
відносяться (рис. 1).

— Розмір.
Суть розміру контракту полягає в наступ�

ному: якщо сума контракту залишає значну
частку капіталу учасника, такий контракт є
суб'єктивно великим. Чим більше капітал учас�
ника, тим меншу частку в ньому займає сума
визначеного контракту.

Тобто суб'єктивний розмір контракту
різний для різних учасників. Він пов'язаний
в економічному плані з реальною рівністю
(або нерівністю) учасників. Чим менше суб�
'єктивний розмір контракту для даного учас�
ника, тим менше для нього відносні втрати
від його зриву і вигоди від успішної реалі�
зації, і тому тим менше уваги він йому при�
діляє.

— Тривалість.
Чим триваліше контракт, тим більшого

значення набувають такі його складові, як
правила, які використовуються сторонами
в обумовлених контрактом діях в майбут�
ньому, і процедури залагодження конфлік�
тів.

— Частота.
Якщо у своєму повторенні контракт збі�

гається з оборотом оборотного капіталу, це
— повторюваний частий контракт. Якщо у
своєму повторенні контракт збігається з
оновленням основного капіталу, основних
коштів, це — повторюваний, але рідкісний
контракт.

— Реальна рівність (або нерівність) учас�
ників.

— Формальність.
Визначення оптимального ступеня форма�

лізації контракту взагалі є центральна пробле�
ма контрактного права і проблема економічної
теорії контрактів.

Реальні контракти практично завжди є не�
повними. Обумовлюється це наступними при�
чинами:

— Невизначеність майбутнього.
У багатьох випадках немає можливості оці�

нити можливі варіанти розвитку подій і ймо�

вірність реалізації тієї чи іншої події в майбут�
ньому.

— Обмежені когнітивні здібності.
Збір та аналіз інформації пов'язаний для

економічних агентів з витратами, і чим дов�
ше і складніше контракт, тим вище відпо�
відні витрати. Тому сторони, як правило,
воліють уникати надмірно деталізованих
контрактів.

Чотири базові моделі теорії контрактів роз�
глянуті на рис. 2.

Базові моделі багато в чому перегукуються
з переліком джерел трансакційних витрат, об�
говорюваному в основоположній роботі Олі�
вера Уільямсона [9].

— Опортуністична поведінка.
Опортуністична поведінка є ключовою про�

блемою у всіх моделях теорії контрактів. Влас�
не, предмет теорії контрактів полягає в аналізі
механізмів його запобігання.

— Обмежена раціональність.
Обмежена раціональність так чи інакше ви�

користовується для обгрунтування неповноти
контрактів.

— Несхильність до ризику.
Несхильність до ризику (або його аналог —

обмеження ліквідності) є важливим елементом
усіх трьох моделей базових контрактів — при
наявності нейтральності до ризику їх аналіз був
би тривіальним.

Неповнота контрактів в поєднанні з інфор�
маційною асиметрією, властивої здебільшого
взаємодій, обумовлює широкі можливості для
прояву опортуністичної поведінки учасників
контракту.

Отже, існують такі види опортуністичної
поведінки:

1) несприятливий відбір.
Несприятливий відбір (опортунізм ex ante)

виникає на стадії, що передує укладенню кон�
тракту. Той учасник ринку, який володіє інфор�
мацією в обсязі більшому, ніж інші, реалізує цю
перевагу, укладаючи контракт на найбільш ви�
гідних умовах.

Для боротьби з несприятливим відбором як
неінформованій, так і інформованій стороні до�
ступні певні механізми.

Тобто інформована сторона може нести
витрати, пов'язані з тим, що вона не може до�
нести інформацію про свої характеристики до
сторони неінформованої. Якщо на ринку при�
сутні працівники з різним рівнем продуктив�
ності, то наймачі, не маючи можливість цю про�
дуктивність оцінити до найму того чи іншого
працівника, змушені пропонувати всім однакові
умови оплати праці.
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У цій ситуації найбільш продуктивні праці�
вники програють від того, що не можуть доне�
сти інформацію про свої характеристики до
наймача і змушені погоджуватися з середніми
умовами оплати;

2) моральний ризик:
а) асиметрія інформації, внутрішня по

відношенню до даного контракту (інформа�
ція між двома сторонами контракту розпо�
ділена нерівномірно: одна з них знає більше
іншій). Перший тип асиметрії інформації
веде до виникнення морального ризику з
прихованими діями і морального ризику з
прихованою інформацією;

б) асиметрія інформації, зовнішня по
відношенню до даного контракту (коли
обидві сторони контракту володіють симет�
ричною інформацією, але її доведення до
зовнішньої сторони (скажімо, замовника)
пов'язане з заборонно�високими витрата�
ми).  Другий тип асиметрії  інформ ації
сприяє виникненню морального ризику в
колективі.

Тобто продуктивність працівника є його
приватною інформацією і не може бути ви�
явлена наймачем (у кожного потенційного
працівника завжди є стимул сказати найма�
чеві, що його продуктивність висока).

Зауважимо, що освіта не може впливати
на трудові якості працівника. Продук�
тивність шукачів роботи — їх приватна
інформація, рівень освіти — загальнодос�
тупна інформація. Роботодавці можуть сор�
тувати шукачів за рівнем їх освіти. Таким
чином, утворений не означає висококваліф�
ікований фахівець певної потрібної області.

Моральний ризик (опортунізм ex post)
виникає вже на стадії реалізації контракту.
Ті учасники контрактних відносин, контроль
за діями яких пов'язаний з витратами, фор�
мально виконують контракт, але активно ви�
користовують "діри" в ньому для максимі�
зації власного прибутку.

Найчастіше подібна поведінка серйозно
ущемляє інтереси інших учасників контрак�
ту.

Прояви морального ризику досить різно�
манітні, але їх можна умовно класифікува�
ти за типом асиметрії інформації, що є при�
чиною його виникнення;

3) вимагання.
Вимагання має місце тоді, коли неповно�

та контракту посилюється наявністю інвес�
тицій в специфічні активи.

У чому полягає проблема вимагання?
Після здійснення інвестицій у специфічні ак�

тиви сторона, яка зробила ці інвестиції, уже
володіє набагато більш слабкою переговор�
ної силою порівняно з тією, якою вона во�
лоділа до їх здійснення, — адже тепер втра�
та контракту пов'язана для неї також з втра�
тою цінності даних активів. І сторона, яка не
здійснила інвестиції, може скористатися
цим.

Характерною формою прояву вимагання
в корпораціях є:

a) опортунізм власників по відношенню
до акціонерів — несплата дивідендів;

b) опортунізм менеджерів підприємства
по відношенню до власників — формування
тіньових фінансових потоків, тобто "відми�
вання грошей, навмисне банкрутство";

c) опортунізм менеджерів різних рівнів
управління по відношенню до підлеглих —
пред'явлення суперечливих вимог до праці�
вників, виконання додаткових завдань, які не
були заздалегідь обумовлені;

d) опортунізм підлеглих по відношенню
до менеджерів — рівень даної поведінки за�
лежить від ступеня формалізованих правил
окремих структурних підрозділів та органі�
зації в цілому;

e) опортунізм одних працівників колек�
тиву по відношенню до інших — одні праців�
ники виживають інших або реалізуються за
рахунок інших;

4) ухиляння.
Витрати ухиляння пов'язані з положен�

ням людини в корпорації. Від характеру ви�
конуваних функцій в корпорації (керівники,
робітники, фахівці, майстри) залежить вели�
чина витрат ухиляння.

Оцінку даних витрат можна розрахувати
за рахунок кількісних і якісних показників.
Найманому працівнику нижчого рівня (вико�
навцю) властиво ухилення, ухиляння від ро�
боти. Можливі два типи ухиляння від робо�
ти в залежності від того, як, згідно з кон�
трактом, організована оплата праці найма�
ного працівника, як вона пов'язана з цілями
наймача.

Один тип ухиляння — ухиляння при по�
годинній оплаті.

У цьому випадку найманий працівник
буде шукати так звані "Тимчасові діри", коли
він зможе ухилятися. Причому вони можуть
приймати різні форми.

Можна говорити про сумлінне ухиляння,
яке найтіснішим чином пов'язане зі "спожи�
ванням на робочому місці".

Інший тип ухиляння — ухиляння при від�
рядній оплаті.
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У цьому випадку працівник буде ухиля�
тися за рахунок якості виробленого ним
продукту. Він буде намагатися розслабити�
ся в процесі виконання своїх трудових опе�
рацій таким чином, щоб здавати приймаль�
нику роботу мінімально придатної якості,
відстежуючи його по параметрам, що пере�
віряються. Скажімо, знаючи, що є три гра�
дації якості, він буде намагатися оптимізу�
вати свою роботу між трудовими затратами
на виготовлення одиниці певної якості та
оцінкою цих одиниць в одиницях його вина�
городи.

Можна говорити і про ухиляння від ро�
боти людини інтелектуальної праці (він буде
це робити, якщо робота йому нецікава); про
ухиляння від роботи менеджера або навіть
вищого менеджера.

Способи боротьби з ухилянням:
— збільшуючи обсяг контролю, тобто

збільшуючи число показників, по яких замі�
ряється вихід продукції;

— ускладнюючи оцінки в довірчому
вимірі, вводячи складні показники, типу ста�
жу;

— поширюючи на працівників певну час�
тку прибутку (метод, альтернативний поси�
ленню контролю).

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Отже, опортунізм виникає при наявності
контрактної загрози (між сторонами транс�
акції полягає своєрідний "отношенченський
контракт"). Будь�які економічні відносини,
які можна представити як трансакцію мо�
жуть бути досліджені на предмет наявності
контрактних загроз.

Дослідження в цій області показують, що
існує ряд форм опортунізму (які здатні при�
звести до серйозних втрат для сторін цього
контракту), кожна з яких пов'язана з відпо�
відною контрактної загрозою. Тому для
кожної контрактної загрози існує ряд спе�
цифічних відповідей у вигляді механізмів об�
меження опортуністичної поведінки.

На основі взаємозв'язків контрактної
загрози, форми опортунізму та механізму
обмеження опортунізму в подальшому дос�
лідженні будуть запропоновані можливі
відповіді на контрактні загрози в досліджу�
ваних відносинах.
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