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ВСТУП
Олігополія є переважаючою фор�

мою ринкових структур, а тому дослі�
дження та стратегічний аналіз учас�
ників олігопольного ринку (ОР) є дуже
важливою складовою частиною в сис�
темі стратегічного менеджменту.
Розбіжність інтересів окремих економ�
ічних суб'єктів, що діють на олігополь�
ному ринку, реалізується за наявності
вектора цілей підприємства, причому
не обов'язково домінує складова мак�
симізації прибутку. При дослідженні
економічної поведінки підприємств
Росії лише 27—29 % менеджерів вищої
ланки назвали збільшення прибутку ос�
новною метою поведінки підприємства
як учасника ринку, що в цілому відпов�
ідає ринковим стандартам [2], в Україні
такі опитування не проводилися. В умо�
вах розвинутої ринкової економіки 27
% підприємств намагаються збільшити
обсяг виробництва для збільшення при�
бутків як домінуючої мети. В довготри�
валому періоді декілька підприємств —
операторів олігопольного ринку —
одержують значні прибутки, оскільки
весь обсяг виробництва або його знач�
на частина розподіляється між цими
підприємствами. Крім "природних"
бар'єрів, які характеризують діяльність
підприємств на олігопольному ринку,
велике значення має стратегічна пове�
дінка та вибір обгрунтованої довготер�
мінової стратегії [1; 3; 4].

Однак, наявність великого обсягу
інформації в процесах стратегічного
аналізу та існуюча в реальних економі�
чних системах складність вибору опти�
мальної стратегії супроводжує нега�
тивна тенденція — при значному роз�
витку теорії та методів вибору стратегії
за допомогою економіко�математичних
моделей їх мало використовують в
практиці управління [2].

При стратегічному аналізі діяль�
ності підприємства необхідно врахову�
вати внутрішні ресурси, можливості та
механізми управління, які змінюються
в залежності від умов функціонування
діяльності підприємств як операторів
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олігопольного ринку. Серед цих умов
найважливішими є вплив зовнішнього
середовища (ЗС), його оцінка та прий�
няття таких управлінських рішень, які
здатні протистояти впливу факторів
невизначеності. Підприємства�конку�
ренти повинні розробляти довготрива�
лу стратегію на фоні взаємозалежності
дій, але в умовах боротьби за ринок,
який реагує ціновою політикою на
зміну обсягів виробництва, тому вибір
кожним оператором ОР кількості кон�
кретного виду продукції, коли потре�
би ринку не є цілком визначеними і
створює природну невизначеність.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Автору видається перспективним

відійти від традиційних оптимізаційних
моделей та використати теоретико�
ігровий підхід, що дає можливість не
лише застосувати методи та результа�
ти теорії гри, але й дати нове економіч�
не тлумачення принципу оптимальності
та корисності.

При всій елегантності теорія анта�
гоністичних ігор малопридатна для дос�
лідження реальних проблем економіки.
Навіть якщо кооперація гравців забо�
ронена, в динаміці процесу вони мо�
жуть кооперуватися опосередковано,
що часто зустрічається в ситуаціях,
коли уряд реалізовує деякі політичні
закони, наприклад, антимонопольні.

Істотною властивістю конкуренції
на ОР є те, що всі підприємства�конку�
ренти мають вплив на ціну продукції і
затрати на її виробництво, а тому при�
буток кожного залежить від стратегії
всіх учасників. Для вироблення опти�
мальної стратегії треба враховувати не
тільки свій прямий вплив на випуск та
затрати, але й непрямий — через своїх
конкурентів. Характерним для учас�
ників ОР є й те, що кожен з учасників
може контролювати дохід конкурента.

РЕЗУЛЬТАТИ
Проблема кооперації на ОР цілком

природно приводить до аналізу коопе�
ративної поведінки гравців. Крім того,

можна вважати коаліцією окремого
гравця, надалі ми не будемо розрізня�
ти єдиного і�го гравця та коаліцію, яка
складається з і�го гравця.

Довільну множину   називають
коаліцією. В результаті виробництва та
продажу товарів коаліція   отримає
виграш v(K). Функція v, яка кожній
коаліції К ставить у відповідність гаран�
тований виграш, називається характе�
ристичної функцією. Значення харак�
теристичної функції v(K) — це сума,
яку може гарантувати собі коаліція К.

Пара vI ,  задає гру, яку нази�
вають кооперативною, хоча за допомо�
гою характеристичної функції можна
описувати гру і не кооперативно. Мета
гри вербально може бути сформульо�
вана по�різному, але всі ігрові моделі
зводяться до пошуку вектора
x=(x

1
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2
,….,x

n
), який характеризує

кінцеві можливості гравців залежно від
характеристичної функції v(K).

У розпорядженні множини гравців
І є деякий загальний виграш, та при роз�
поділі між гравцями кожен гравець  
отримує x

i
, тобто розподіл виграшів

описується вектором x=(x
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але в кожному конкретному випадку
розподіл здійснюється згідно з певними
обмеженнями.

Природно вимагати в коаліційній
грі з характеристичною функцією v:

1) xi   v(i), i I (1);

2)  )(
1

Ivx
n

i
i .

Оскільки x
i
 має сенс виграшів, то

кожен гравець намагається збільшити
його значення, але умова (5) показує,
що збільшення частки одного гравця
призведе до зменшення іншого, а пи�
тання про "оптимальний" перебіг подій
пов'язане з припущеннями щодо прин�
ципу оптимальності.

Умови (5) є умовами раціональ�
ності як індивідуальної, так і колек�
тивної, вони мають цілком логічне
економічне тлумачення. Вектор
x=(x
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,x

2
,…,x

n
), що задовольняє умо�

ви раціональності в безкоаліційній грі,
називають ще поділом в умовах харак�
теристичної функції v. За математични�
ми основами трактування кооператив�
них ігор близьке до теорії безкоаліцій�
них ігор. Відмінність кооперативних
ігор від безкоаліційних в тому, що ре�
зультатом останніх є поділ, який вини�
кає як результат їх угод, а не дій.

Кооперативна гра з характеристич�
ної функцією v(K) називається 0�реду�
кованою, якщо v(i)=0, i I , а v(І)=1
[15]. В класичних кооперативних іграх
значення характеристичної функції
v(K) інтерпретують як прибуток, який
коаліція К може собі гарантувати, і
мета гри — поділ між гравцями макси�
мально можливого прибутку, який всі
учасники олігопольного ринку отриму�
ють за рахунок спільних дій.

Для гри в 0�редукованій формі мно�
жина векторів x=(x

1
,x

2
,…,x

n
) задоволь�

няє умову IKKvx
Ki

i ),( , тобто

будь�яка коаліція при такому поділі от�
римує не менше, ніж гарантований при�
буток.

Якщо розглянемо кооперативну гру
трьох гравців в 0�редукованій формі, це

Теоретико�ігровий підхід до аналізу олігопольного ринку дозво�

ляє використати нову оптимізаційну модель з застосуванням методів

та результатів теорії гри, а також дати нове економічне тлумачення

принципу оптимальності та корисності.
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означає, що v(1)=v(2)=v(3)=0 ,
v(1,2,3)=1. А тоді v(1,2)=v(1,2,3)�
v(3)=1. Аналогічно, v(1,3)=v(2,3)=1.
Отже, характеристична функція цілком
визначена.

У кооперативних іграх розв'язок
шукають не у вигляді конкретного роз�
поділу виграшів, а у вигляді множин под�
ілу, що і відтворено в трактуванні розв'�
язку за Нейманом�Моргенштерном. Для
знаходження розв'язку кооперативної
гри необхідно знайти поділ, який не
тільки не домінується іншими поділами,
але і сам домінує будь�який інший виг�
раш. Однак теорія гри не дає відповідь на
це питання, хіба що при деяких ослабле�
них припущеннях. А тому оберемо інший
шлях — розширення класів поділу.

За Нейманом�Моргенштерном роз�
в'язком  кооперативної гри vI ,  на�
зивають множину поділів V, яка володіє:

1) внутрішньою стійкістю: жодні
два поділи із множини V не домінують
один над одним;

2) зовнішньою стійкістю: довільний
поділ, що не належить множині V, дом�
інується деяким поділом із множини V.

Такий розв'язок можна інтерпре�
тувати як деяку стабільну поведінку
учасників олігопольного ринку. Резуль�
татом на реальному ринку є один поділ
прибутків, в той час як математична
модель дає їх множину навіть в одному
розв'язку. Цей факт слід вважати не
недоліком теорії гри, а її необхідною
властивістю, оскільки значення функції
v не можуть адекватно описати реаль�
ну ситуацію, яка визначається множи�
ною неврахованих факторів.

Визначимо основні недоліки розв'�
язку за Нейманом�Моргенштерном.

1. На даний час не існує теоретич�
но обгрунтованих критеріїв існування
розв'язків за Нейманом�Моргенштер�
ном, а тому принцип оптимальності,
який лежить в основі цього розв'язку,
не є універсально реалізованим. Відомі
приклади ігор, які не мають розв'язків.

2. У загальному випадку можна го�
ворити про множину розв'язків, а тому
принцип оптимальності не є повним.

3. Вибір конкретного розв'язку, за
Нейманом�Моргенштерном, ще не виз�
начає виграш кожного гравця.

Ці недоліки можна усунути лише за
рахунок звуження класу самих моделей
ігрових ситуацій, що відповідає дійсності:
більшість економічних проблем допуска�
ють наявність множини розв'язків і не
існує критерію, за яким можна їх зістав�
ляти в сенсі домінування чи переваги.

Алгоритм пошуку розв'язку, за
Нейманом�Моргенштерном, запропо�
новано лише для ігор 3�х гравців [5].
Саме таку модель застосуємо для ана�
лізу поведінки виробників каустичної
соди та хлору в Україні, де ринок роз�
поділений між трьома операторами.

Розглянемо детальніше олігополь�
ний збалансований ринок взаємопов'�
язаних продуктів. Як відомо, збалансо�
ваність ринку виражається у рівності
сумарної пропозиції та сумарного по�
питу. Такий ринок можна описати ко�
оперативною грою з множиною гравців
І=n, в нашому випадку n=3, і характе�
ристичною функцією, яка залежить від
кількості продукту x

k
, k P вироблено�

го k�им підприємством, яка постачаєть�
ся на ринок і обсягом попиту y

l
, який

потребує споживач l Q . Гравцями в
цій грі є всі учасники ринку, тобто і

виробники, і споживачі I=P Q, v(K) —
характеристична функція, а гра за�
дається:

= I, v(K ) .
Характеристична функція v(K)

така, що її значення визначають обся�
ги угоди, яка реалізовується між грав�
цями коаліції К, тобто між членами�
продавцями та членами�покупцями.

Кожній грі ставиться у відпо�
відність вектор, компоненти якого
інтерпретуються як "можливості"
гравців у грі = I ,  v(K)  . Цей вектор
називається вектором Шеплі, він виз�
начається аксіоматично та грунтується
на принципі оптимальності [1; 3]. Ком�
поненти вектора Шеплі (v)={ 1(v),

2(v),…, n(v)} можна інтерпретувати як
математичне сподівання випадкової
величини, що характеризує суму, на яку
кожен гравець збільшує значення ха�
рактеристичної функції своєю участю
в коаліції. Основним недоліком векто�
ра Шеплі є трудомісткість його обчис�
лення і те, що він не завжди точно опи�
сує стратегію поведінки гравців.

Теорія гри подає алгоритм обчис�
лення компонент вектора Шеплі для
деяких класів кооперативних ігор. У
випадку існуючої кооперативної гри
характеристичну функцію запишемо:

v(K)= min 
KPk KQl

lk yx , .

Для побудови компонент вектора
Шеплі використаємо алгоритм на ос�
нові перестановки гравців у коаліції.
Якщо гравців об'єднати в пари і кожну
перестановку з'єднати з протилежною,
то всього пар буде n!/2. За допомогою
певних математичних перетворень от�
римаємо для кожного оператора рин�
куk P :

 
2

)( k
k

xv ,

аналогічно, для кожного спожива�
ча ринкуl Q:

2
)( l

l
yv .

Звідси випливає висновок, що для
збалансованого ринку частка кожного
учасника в розподілі прибутку зале�
жить лише від розміру його капіталу і
не залежить від розподілу капіталу між
іншими учасниками ринку, а тому мож�
на стверджувати, що особливість ціно�
вої політики є така: ціна повинна фор�
муватися у сфері виробництва, і макси�
мальний прибуток, перш за все, зале�
жить від обсягів виробництва та техно�
логічних інновацій.

ВИСНОВКИ
Поглиблене трактування рівноваги,

за Нешем, із врахуванням динаміки рин�
ку можливе при ігровому моделюванні
поведінки його учасників. Ігрова модель
є важливим аспектом стратегічного уп�
равління в сенсі розуміння дій конку�
рентів, зокрема теоретико�ігровий
підхід дає розширене економічне тлума�
чення принципу оптимальності та ко�
рисності.

Нами запропоновано ігрову модель
вибору стратегії для підприємств, які
випускають однотипну продукцію. Ці
підприємства є конкурентами та по�
винні розробляти довготривалу страте�
гію не тільки при взаємозалежності дій,

але й в умовах боротьби за ринок, який
ціновою політикою реагує на зміну об�
сягів виробництва. Автором уточнено
поняття стратегії гравців як функції,
що визначена на множині інформацій�
них станів. Із врахуванням характери�
стик операторів ОР найбільш важливим
є характер взаємовідносин учасників
ринку, а тому моделями поведінки мо�
жуть бути як безкоаліційні, так і ко�
аліційні (кооперативні) ігри, тому нами
розглянуто ці дві можливості.

Проблема коаліції на ОР цілком
природно приводить до аналізу коопе�
ративної поведінки гравців. Розподіл
виграшів тоді описується вектором, ком�
поненти якого повинні задовольняти
умови раціональності як для окремого
підприємства, так і для кооперації. В ко�
оперативних іграх розв'язок шукають у
вигляді множин поділу, що відповідає
трактуванню розв'язку за Нейманом�
Моргенштерном і алгоритм його пошу�
ку запропоновано лише для ігор 3�х
гравців. Саме таку модель застосуємо
для аналізу поведінки виробників каус�
тичної соди та хлору в Україні, де ри�
нок розподілений між трьома операто�
рами, стратегічний аналіз яких проведе�
но в другому розділі. У випадку існую�
чої кооперативної гри побудовано ха�
рактеристичну функцію, яка залежить
від кількості продукції, виробленої кож�
ним з операторів, та обсягу попиту на
ринку. Запропоновано обчислення ком�
понент вектора Шеплі на основі пере�
становки гравців у коаліції. Для збалан�
сованого олігопольного ринку обгрун�
товано особливості його цінової політи�
ки: ціна повинна формуватися у сфері
виробництва і максимальний прибуток
залежить від обсягів виробництва та
технологічних інновацій.

Поведінку досліджуваних підпри�
ємств на ринку каустичної соди та хло�
ру автором описано як модель безкоал�
іційної гри 3�х осіб, припускаючи, що
кожне підприємство�оператор володіє
лише двома стратегіями. Така гра є "си�
метричною", оскільки всі гравці входять
в неї рівноправно. Для спрощення розг�
лянуто лише ситуації, які допустимі для
гравця 1. В такій грі існує лише 8 ситу�
ацій і необхідно розглянути змішане
розширення гри. Математичне сподіван�
ня виграшу першого гравця в ситуації в
змішаних стратегіях обчислюється за
схемою випадкової вибірки для дискрет�
ної випадкової величини. Алгоритм по�
шуку оптимальної стратегії після ряду
алгебраїчних перетворень приводить до
системи лінійних алгебраїчних рівнянь,
яка розв'язується точно.

Література:
1. Долгопятова Т., Евсеева И. Эко�

номическое поведение промышленных
предприятий в переходной экономике
// Вопросы экономики. — 1998. — №
8. — С. 42—48.

2. Карлин Е. Математические ме�
тоды в теории игр, программировании
и экономике. — М.: Мир, 1964. — 464 с.

3. Колемаев В.А. Математическая
экономика. — М.: ГАУ, 1996.

4. Капитоненко В.В. Финансовая
математика и её приложения. — М.:
ПРИОР, 1998.

5. Фалин Г.И. Математические ос�
новы теории страхования жизни и пен�
сионных схем. — М.: МГУ, 1996.
Стаття надійшла до редакції 18.11.2010 р.


