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певних завдань;
— адитивність, що визначається у

оцінці впливу внутрішніх та зовнішніх
чинників на складові корпоративної
структури для забезпечення ціліс)
ності у досягненні цілей;

— організованість, що відобра)
жається у рівні упорядкованості уп)
равлінських заходів, які інтегруючи
окремі, локальні завдання у єдиному
напрямі, реалізують їх;

— транспарентності, що передба)
чає доступність інформації про
рішення, дії та їх наслідки, заходи
щодо урегулювання інтересів не
тільки зацікавлених сторін, а й опо)
середкованих учасників у всіх сферах
національної економічної систем (на)
приклад, у відповідності до Директи)
ви Європейського Парламенту про
прозорість (компаній) "The Trans)
parency Directive EC", 1988);

— нелінійність — проявляється у
тому, що число зв'язків у системі зро)
стає/спадає швидше числа складових
системи: ціле не є сумою його частин;
якість суми не тотожна якості до)
данків;

— мультипликативність, що відображає зростання
ефективності складових економічного суб'єкта на певну
величину, яка приводить до зростання економічної ефек)
тивності всієї системи на більш вагому величину. Даний
принцип ставить за мету вирівнювання динаміки розвитку
учасників об'єднання;

— принцип ампліфікації, який проявляється у поши)
ренні заходів та комбінацій, які отримали позитивну оцінку
та підтримуються системою управління як такі, що створю)
ють конвергентні відносини між учасниками та суспіль)
ством, а також підсилюють синергію взаємодій. Даний прин)
цип вимагає урівноваження рівнів розвитку внутрішнього
та зовнішнього оточення.

Інтегральний показник, який характеризує оцінку ефектив)
ності інституціональних змін у розвитку корпоративних струк)
тур, пропонується визначати способом зіставлення сукупного
ефекту від інституціональних змін з трансакційними витрата)
ми, які витрачаються на їх проведення та використання.

Багаточисельні дослідження з неоінституціаналізму
доводять, що рівень та структура трансакційних витрат
здійснюють вагомий вплив на управлінські рішення як на
рівні корпоративних структур, так і на всіх рівнях держав)
ного управління. Проте системного, статистичного відоб)
раження та обліку трансакційних витрат в управлінні для
забезпечення аналітичного супроводження рішень дотепер
немає, а отже, їх мінімізація з метою підвищення конкурен)
тоспроможності та інвестиційного забезпечення корпорацій
може бути забезпечена раціоналізацією державної політи)
ки у сфері трансакційного ціноутворення.

Запропонована модель оптимізації трансакційних вит)
рат може бути апробована на основі обробки відповідних
фінансових даних, або експертного оцінювання рівня вит)
рат. Складність визначення трансакційних витрат полягає
у тому, що їх структура кожного року може змінюватись
залежно від структури укладених контрактів, інвестиційної
спроможності суб'єктів корпоративного об'єднання, рівня
забезпеченості інвестиційних проектів і кон'юнктури рин)
ку інституціональних змін та багато інших факторів, які
підвищують невизначеність процесу прийняття рішень.

Оцінка ефективності інституціональних змін у розвит)
ку корпоративних структур може бути здійснена шляхом
розв'язання оптимізаційної задачі щодо визначення опти)
мального рівня трансакційних витрат, який забезпечувати)
ме максимізацію чистого грошового потоку при встановле)
них обмеженнях. Ця задача може бути вирішена у класич)
ному вигляді за варіантом оптимізації інституціональних
змін у відповідності до визначеного критерію ефективності.

Критерієм, що оцінює ефективність інституціональних
змін, виступатиме максимізація дисконтованого чистого
грошового потоку (NVP), оскільки саме цей критерій
адекватно відображає динаміку ринкової вартості компанії
на довгострокову перспективу, її конкурентоспроможність
та інвестиційну привабливість, а також надає можливість
оцінити вплив інституціональних змін на рівень відносних

цін і трансакційних витрат, прогнозувати та реалізувати
стратегії підвищення конкурентоспроможності продукції/
послуг у галузях економіки:

,

де  — ефект від зміни і)ї інституціональної
норми, пов'язаної з удосконаленням інституціонального се)
редовища функціонування корпорацій;

Ft — чистий дохід за період t (t=1 T);
х

і
— зміна трансакційних витрат ( ) за вит)

раченими ресурсами j, j = 1 m,  направленими на отримання
ефекту і (і =1 N) за період t (t=1 T);

d — норма дисконтування.
Інтеграція корпоративних структур ставить за мету кон)

центрацію ресурсів перш за все, інвестиційних, їх вкладен)
ня у наявні активи, їх придбання у інших компаній або
цілком всієї компанії, подальший розвиток інтегрованого
бізнесу. Можливості щодо прийняття державних рішень
(програм і проектів), які націлені на формування відповід)
ного інституційного середовища, залежать від того, в яких
умовах здійснюється їх реалізація.

Питання експертного оцінювання рівня трансакційних
витрат та їх складових у інтегрованих корпоративних струк)
турах може бути вирішене на основі положень теорії ігор.
Альтернативні варіанти рішень про рівень трансакційних вит)
рат залежить від умов, що склалися на момент їх прийняття:

— невизначеності інформації про стан розвитку
суб'єктів об'єднання;

— невизначеності інформації про кон'юнктуру певного
ринку;

— невизначеності інформації про тенденції розвитку
певного сегменту ринку;

— інші.
Відповідно до положень теорії ігор у ситуації неповно)

ти та недостатності інформації рекомендується приймати
рішення за критеріями: Вальда, Севіджа, Байеса)Лапласа,
Гурвіца [5; 6]. Кожний з цих критеріїв допомагає знайти
рішення в умовах невизначеності та різного ступеня повно)
ти інформації.

Критерій Вальда може бути використаний експертами,
які оцінюють рівень трансакційних витрат та виявлення пе)
реваг інтеграції з точки зору збільшення прибутку, обсягів
виробництва та зниження ціни як на проміжку, так і кінце)
ву пропозицію як найпесимістичніший прогноз розвитку
подій. У якості оптимального обирається рішення, яке га)
рантує отримання позитивного ефекту неменшого, ніж
прийнятого певного рівня:

(1),
де Е — чисельне значення ефекту за критерієм Li(x).
Матриця варіантів [Eij] доповнюється стовпчиком най)

менших ефектів Eij для кожного рядка, за максимальним

Таблиця 1. Характеристики інтересів зацікавлених груп
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значенням якого обирається найкращий варіант. Таким чи)
ном, матрицею рішень [E

ij
] обирається краща з гірших мож)

ливостей (результатів), тобто мінімум з числа максималь)
них втрат.

Вибраний за критерієм Вальда варіант дій виключає ри)
зики, а значить вважається, що ще "гіршого" варіанта
(більших втрат) бути не може.

Даний критерій доцільно використовувати у ситуаціях
коли:

— уточнення вихідних даних неможливе або обмеже)
не;

— слід враховувати зміни стану об'єкта оцінювання;
— наявна невелика кількість можливих альтернатив;
— ризики недопустимі.
За критерієм Севіджа може бути обраний більш ризи)

ковий варіант рішення, якщо максимальний ризик за будь)
яких обставин буде мінімальним:

E = min [max (Emax – Eij)] 
i j

(2).

Вибір рішення проводиться за елементами матриці
рішень [E

ij
], які віднімаються від найбільшого результату

— максимального [E
ij
], відповідного стовпчика. Різниці ут)

ворюють матрицю, яка доповнюється стовбчиком з найб)
ільших різниць [E

ij
]. Обирається варіант, за яким значення

[E
ij
] — мінімальне.
Критерій Гурвіца дозволяє прийняти рішення між край)

нощами: песимістичним та оптимістичним варіантом дій за)
лежно від коефіцієнта песимізму λ, який приймає значен)
ня:

(3),
де λ=1 — відповідає крайньому песимізму (тобто прин)

ципу Вальда);
λ= 0 — крайній оптимізм;
E = max [  min Eij + (1 – ) max Eij] 

j  i  i 
(4),

Матриця рішень доповнюється стовпчиком з середніх
зважених квадратичних найменшого та найбільшого резуль)
тату за кожним рядком. Така матриця дозволяє обрати ва)
ріант за рядком найбільших значень. Критерій Гурвіца доц)
ільно використовувати у ситуаціях, коли:

— уточнення вихідних даних неможливе або обмеже)
не;

— слід враховувати зміни стану об'єкту оцінювання;
— наявна невелика кількість можливих альтернатив;
— допускається невеликий ризик.
Критерій Байеса)Лапласа:

(5).
Матриця рішень (Eij), елементами якої є математичні

очікування, доповнюються стовпчиком, за яким обираєть)
ся варіант з найбільшим значенням у рядку. Даний критерій
доцільно використовувати, якщо:

— вірогідність певних станів об'єкта відома і не
змінюється у часі;

— допускається безкінечно великий обсяг варіантів
рішень;

— ризики допускаються, якщо альтернатив небагато.
Одночасно з вибором пріоритетних партнерів для об)

'єднання корпоративних структур відповідно до технологі)
чного "ланцюжка" визначається питання про оптимізацію
трансакційних витрат. За критерій (функціонал) оптимізації
можна прийняти максимізацію ринкової вартості нової
інтегрованої структури:

   max, (6),
де Fi — грошовий потік інтегрованої структури
Слід зауважити, що використання даного критерію дає

можливість уникнути суб'єктивного впливу окремих менед)
жерів або керівників, оскільки поточна вартість грошових
потоків контролюється всіма учасниками об'єднання. Відпо)
відно до положень корпоративних фінансів поточна вартість
грошових потоків є показником, за яким оцінюється рин)
кова вартість компанії.

Іншим критерієм може бути максимізація прибутку від
діяльності:

(7),
де П

і
 — прибуток і)го партнера (АТ) в інтегрованій

структурі.
Прибуток разом з іншими показниками, наприклад, об)

сягом випуску, може бути використаний у якості функціо)

нала цінової (трансфертної) конкуренції або акумулюван)
ня фінансових ресурсів у окремій компанії інтегрованої
структури.

Для з'ясування погодженості думок експертів пропо)
нується використовувати непараметричні методи встанов)
лення зв'язку між факторними та результативними ознака)
ми ранговий коефіцієнт конкордації, наприклад, запропо)
нований Кенделом [5].

ВИСНОВКИ
У будь)якому випадку кінцевою метою державного ре)

гулювання є адекватне оцінювання фінансового стану
суб'єктів господарювання та результатів їх діяльності. Зап)
ропонована модель оптимізації трансакційних витрат може
бути апробована на основі обробки відповідних фінансо)
вих даних або експертного оцінювання рівня витрат. Зро)
стання трансакційних витрат — негативне явище, по відно)
шенню до якого державна економічна політика у сфері
трансфертного ціноутворення має шукати методи обліку,
зменшення обсягу та упорядкування структури трансак)
ційних витрат, наприклад, їх структурування та введення
у фінансову та бухгалтерську звітність нових об'єктів об)
ліку або стандарту обліку з інституціональною ознакою
витрат, але ігнорувати їх неможливо. Вирішення цього
питання надасть змогу реалізувати принцип транспарент)
ності щодо отримання користувачами інформації не лише
про внутрішній стан суб'єктів господарювання, а й
зовнішній, що забезпечить уникнення прорахунків на мак)
рорівні, упорядкування та обліку фінансових потоків у
національній економіці державі, сприятиме виробленню
ефективної державної політики у напрямі поглиблення
міжнародної інтеграції.
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