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Що таке економічна наука?

• Економіка – це наука, яка займається питаннями

 як найкраще розподілити обмежені ресурси та 

блага?

 як найкраще примножити наявні ресурси та 

блага?



Що означає «найкраще»?

• Ефективність за Парето

 не можна перерозподілити ресурси чи блага так, 

щоб покращити стан когось без погіршення стану 

когось іншого



Тобто

• Завдання економістів - знайти win-win



Не всі (не-економісти) погоджуються

• Важливим критерієм є справедливість





Погляд економіста

• Win-win

Якщо топовий менеджер коштує $ 1 000 000, а 

приносить прибутку на $ 2 000 000,

 “надо брать”





Альтернативний погляд

• Cправедливість:

 Якщо в армії платять мало, то і менеджерам 

мають платити мало



Tradeoff between justice and efficiency

• Економічна ефективність може бути несумісна зі

справедливістю

Особливо в країні з високою нерівністю



Справедливість - redefined

Більша ефективність  більше економічних благ 

та податків у бюджеті  більше можливостей для 

соціального захисту та більш рівного розподілу 

благ

Справедливість можливостей



Базове питання





Чому раптом аукціон?

Справедливість можливостей?





Теорія справделивості відсутня

• В економістів немає задовільної теорії 

справедливих механізмів розподілу благ

• Чому аукціон щодо права видобування газу 

(або бурштину) справедливий, а висока 

зарплата менеджеру, якого відібрали на 

конкурсі – ні?



Інші механізми

• Лотерея – всі (реальні) кандидати подають 

заявку і один із них вибирається випадково

• Справедливо? Можливо!

• Ефективно?

• Так! (За теоремою Коуза)



Теорема Коуза

Under a well-functioning property rights system, the 

ultimate allocation will be efficient regardless of the 

initial assignment of the property rights 

Якщо система прав власності функціонує добре, 

кінцевий розподіл ресурсів буде ефективним 

незалежно від початкового розподілу прав 

власності



Асиметрична інформація

Теорема Коуза не працює за умов неповної 

інформації (Myerson and Satterthwaite, 1983)

 Інші умови



Приклад

Два покупці. Олігарх К та Оліграх Л.

Право на видобуток газу в Полтаві.

Кожен олігарх має приватну технологію видобутку. 

Технологія може бути (1) новітньою або (2) старою, 

або олігарх взагалі може (3) не мати доступу до 

технології. 

Олігарх знає свою технологію, а його опонент - ні. Він 

думає, що кожна ситуація рівноімовірна (імовірність 

1/3)



Приклад

Новітня технологія дає очікуваний прибуток 

$ 1 000 000

Стара технологія дає очікуваний прибуток

$ 100 000

Якщо олігарх не має доступу до технології, його 

прибуток = 0

Ефективність вимагає, щоб права на видобуток 

належали олігарху з найкращою технологією



Приклад

Лотерея

Припустимо, що первинні права на видобуток газу 

отримуються через лотерею (або зв’язки)

Якщо права надані олігарху без технології або зі 

старою технологією, він спробує перепродати 

права іншому олігарху



Приклад

Олігарх без технології запросить за права на 

видобуток ціну $ 1 000 000

Дійсно – він продасть право на видобуток, і з 

ймовірністю 1/3 отримає прибуток $ 333 333

Альтернативна ціна - $ 100 000 - дасть менший 

прибуток (1/3+1/3)*100 000 = $ 66 666



Приклад

Таким чином, з позитивною ймовірністю право на 

видобуток залишиться в олігарха з неефективною 

технологією

Цей висновок узагальнюється на інші розподіли 

прибутків та методи торгівлі між олігархами

Лотерея призводить до неефективності за досить 

загальних умов



Приклад

Аукціон у цих умовах досягне ефективності

Розглянемо аукціон «другої ціни», де право на 

видобуток отримує олігарх, що пропонує найвищу 

ціну, а платить він ціну, запропоновану 

конкурентом

У такому аукціоні оптимально пропонувати ціну, 

що дорівнює очікуваному прибутку



Чому раптом аукціон?

В аукціоні завжди виграє олігарх із найкращою 

технологією

Цей результат також узагальнюєтся на інші типи 

аукціонів, розподіли прибутку тощо



Найкращий аукціон?

Симетричні аукціони приводять до ефективного 

розподілу товару

А як щодо аукціонів, які максимізують дохід 

продавця? (Think 3G and KyivStar)



Найкращий аукціон?

Є теорема рівного доходу від аукціонів, що 

показує, за яких умов різні види аукціонів 

приводять до однакового доходу для продавця



Найкращий аукціон?

Знову Майерсон

 аукціон із мінімально прийнятною 

ціною (reservation price) та підтримкою слабких 

учасників



Найкращий аукціон?

 tradeoff між доходом та ефективністю

 Package auctions (e.g. 3G)

 обмежена кількість товару збільшує 

дохід, але зменшує ефективність



Перевага аукціонів над лотереями

Пояснює популярність аукціонів у світі


