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1. Мета дисципліни: засвоєння базових знань по моделям та методам прийняття рішень в умовах 

конфлікту. Оволодіння базовими навичками розв’язання типових задач теорії ігор. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни 
Знати базові поняття та теореми математичного аналізу, алгебри та геометрії, дослідження 

операцій, теорії прийняття рішень.  

Вміти розв’язувати типові задачі з цих курсів. 

3. Анотація навчальної дисципліни: Навчальна дисципліна “Теорія ігор” є складовою освітньо-

професійної програми підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 

галузі знань 12 „Інформаційні технології” зі спеціальності 124 – “Системний аналіз»”, 

освітньо-професійної програми – „Системний аналіз”. 

Дана дисципліна є навчальною дисципліною за спеціалізацією "Системний аналіз та 

прийняття рішень" за програмою “Системний аналіз”.  

Викладається у 6 семестрі 3 курсу в обсязі – 150 год. 

 

5 кредитів ECTS, зокрема: лекції – 68 год., консультації – 2 год., самостійна робота – 80 год.  

У курсі передбачено 2 змістовні частини та 2 контрольні роботи.  

Завершується дисципліна – екзаменом в 6 семестрі. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати основні поняття та теореми теорії ігор в умовах некооперативної та кооперативної 

поведінки гравців; 

вміти розв’язувати типові задачі терії ігор.  

 

4. Завдання (навчальні цілі):  
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен мати:  

ФКСАПР 2. Здатність формулювати постановку задачі оптимізації при проектуванні систем 

управління та прийняття рішень, а саме: математичні моделі, критерії оптимальності, 

обмеження, цілі управління; обирати раціональні методи та алгоритми розв’язання задач 

оптимізації та оптимального керування. 

ФК 2. Здатність математично формалізувати проблеми, що описані природною мовою, 

розпізнавати загальні підходи до математичного моделювання конкретних процесів. 

ФКСАС 1. Здатність виділяти основні чинники, які впливають на розвиток фізичних, 

економічних, соціальних процесів, відокремлювати в них стохастичні та невизначені фактори, 

формулювати ці фактори у вигляді випадкових або нечітких величин, векторів, процесів та 

досліджувати залежності між ними. 

ФК 9. Здатність представляти математичні аргументи і висновки з них з ясністю і точністю і в 

таких формах, які підходять для аудиторії як усно так і в письмовій формі. 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат 

навчання (РН) 

(1. знати; 2. 

вміти; 3. 

комунікація ; 

4. автономність 

та 

відповідальніст

ь ) 

Форми (та/або методи і 

технології) викладання і 

навчання 

Методи оцінювання та 

пороговий критерій 

оцінювання (за необхідності) 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисциплін

и 

Код Результат навчання 

РН 1.1 
Знати основні поняття 

теорії ігор 
Лекція 

Контрольна 

робота 1, 

контрольна 

робота 2 , іспит 

20% 

РН 1.2 
Знати основні твердження 

теорії ігор 
Лекція 20% 



РН 1.3 
Знати основні методи 

вирішення задач  
Лекція 20% 

РН 2.1 

Вміти застосовувати 

основні методи вирішення  

задач  

Самостійна 

робота 

 

 

Перевірка 

домашніх 

завдань, іспит 

20% 

РН 2.2 
Вміти застосовувати основи 

теорії ігор на практиці  

Самостійна 

робота 
20% 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання 

                          Результати навчання дисципліни 

Програмні результати навчання  

РН  

1.1  

РН  

1.2  

РН  

1.3  

РН  

2.1  

РН  

2.2  

ПРСАПР 1. Знати та вміти застосовувати основні методи 

постановки та вирішення задач системного аналізу в умовах 

невизначеності цілей, зовнішніх умов та конфліктів. 
+ + + + + 

ПР 5. Знати основи теорії оптимізації, оптимального керування, 

теорії прийняття рішень, вміти застосовувати їх на практиці для 

розв’язування прикладних задач управління і проектування 

складних систем 

+ + + + + 

ПРСАПР 2. Вміти створювати ефективні алгоритми для 

обчислювальних задач системного аналізу та систем підтримки 

прийняття рішень 
+ + + + + 

ПР 9. Розуміти українську та іноземну мови на рівні, достатньому 

для обробки фахових інформаційно-літературних джерел, 

професійного усного і письмового спілкування, написання текстів 

за фаховою тематикою. 

+ + +   

 

 

7. Схема формування оцінки. 
7.1 Форми оцінювання студентів: Контроль знань студентів здійснюється за модульно-

рейтинговою системою. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною 

шкалою.  

Семестрове оцінювання. Робота в семестрі складається з 2-х змістовних частин. При 

виставленні балів за частину враховується: оцінка за контрольну роботу – 15 балів, робота 

студентів на заняттях – 20 балів, виконання самостійної роботи – 20 балів.  

1. Контрольна робота 1: РН1.1, РН2.1 – 10 балів/6 балів. 

2. Контрольна робота 2: РН1.2, РН2.1 – 10 балів/6 балів. 

3. Поточне оцінювання: РН2.1, РН2.2 – 40 балів/24 бали. 

 

Підсумковий контроль - максимальна кількість балів які можуть бути отримані студентом: 40 

балів;  

- результати навчання, які оцінюються: РН1.1, РН1.2, РН2.1, РН2.2; 

- форма проведення і види завдань: письмова робота; 

Види завдань: 3 письмових завдання. 

 

Критерії оцінювання на іспиті 
 

Завдання Види завдвнь Максимальний відсоток 

від 30 балів 

Всього 

відсотків 

Завдання 1 Теоретичне питання   33,3% 
100% 

Завдання 2, 3, Задача 66,6% 

 

Запитання для підготовки до іспиту 



 

1. Класифікація ігор.  

2. Домінуючі стратегії. Недоміновані стратегії. Теореми про існування домінуючих та 

недомінованих стратегій. 

3. Обережні стратегії. Теорема про існування обережних стратегій. 

4. Несуттєві ігри. Обережні стратегії в іграх двох осіб з нульовою сумою. Теорема про сідлову 

точку антагоністичної гри.  Гра «дуель» . 

5. Складна рівновага. Теорема про існування складної рівноваги. Розгорнута форма гри. 

Дерево гри. Теорема Куна. 

6. Стабільні угоди. Сильна рівновага Неша. 

7. Рівновага у сумісних змішаних стратегіях. Гра « ввічливі водії». 

8. Поділи у кооперативних іграх. Теорема про існування поділів. 

9.  - ядро гри. - ядро гри двох осіб,  - ядро гри. 

10. Класифікація ігор двох осіб. 

11. Ігри у характеристичній формі. Характеристична функція гри в нормальній формі. 

12. С-ядро гри. Властивості С-ядра.  Сбалансовані ігри. 

13. Вектор Шеплі. Конструктивне означення вектора Шеплі. Варіаційне означення вектора 

Шеплі.  Властивості вектора Шеплі. Вектор Шеплі в опуклих іграх. 

14. Лексмін. N-ядро та його властивості. Алгоритм пошука N-ядра. 

 

Студент допускається до складання іспиту, якщо кількість набраних ним балів за семестр 

становить не менше 30 балів. Іспит вважається не зданим, якщо сумарна кількість балів з 

дисципліни складає менше 60 балів. 

 

7.2 Організація оцінювання: 

 

Терміни проведення форм оцінювання: 

1. Контрольна робота: до 7 тижня семестру. 

2. Контрольна робота: до 15 тижня семестру. 

 

Студент має право на одне перескладання кожної контрольної роботи із можливістю 

отримання максимально 80% початково визначених за цю контрольну роботу балів. Термін 

перескладання визначається викладачем.  

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план занять 

№ 

п/п 
Номер і назва теми 

Кількість годин 

лекції 
семінари/ 

лабораторні 

Самостійна 

робота 

Частина 1. Некооперативна поведінка гравців 

1 
Основні поняття та визначення ігор. Класифікація ігор: за 
взаємодією гравців; за умовами інформованості гравців. 

2  2 

2 

Умови повної неінформованості гравців. Домінування 

стратегій. Домінуючі та недоміновані стратегії. Теореми 

про існування домінуючих та недомінованих стратегій. 

2  2 

3 Обережні стратегії. Теорема про існування обережних 2  2 



стратегій. Несуттєві ігри. Побудова множини обережних 

стратегій. 

4 
Обережні стратегії в іграх двох осіб. Ціна гри. Сідлова 
точка антагоністичної  гри двох осіб. Теорема про 
існування оптимальних стратегій. 

2  2 

5 
Умови повної інформованості гравців. Послідовне 
виключення домінованих стратегій. Складна рівновага. 
Теорема про існування складної рівноваги. 

2  2 

6 
Розгорнута форма гри. Гра « вибори з правилом вето». 
Дерево гри. Теорема Куна. 

2  2 

7 
Теореми про існування складної рівноваги. Гра «поділ 
долару при інфляції». Гра «парадоксальний метод поділу». 

2  2 

8 
Визначення та умови застосування рівноваги Неша. 
Властивості рівноваг Неша.. 

2  2 

9 
Теорема Какутані про нерухому точку. Теорема Неша. 
Наслідок з теореми Неша для диференційованих функцій 
виграшу. 

2  2 

10 
Процедура Курно. Приклад «дуаполія Курно». Стійкі, 
локально-стійкі та нестійкі рівноваги. Умови локальної 
стійкості рівноваг.. 

2  2 

11 
Проблема вибору єдиної рівноваги. Домінування за 
виграшем. Домінування за ризиком 

2  2 

12 Рівновага за Нешем у змішаних стратегіях 2  2 

13 
Змішане розширення гри. Змішані стратегії. Гра де 
Монмора. Обережна поведінка у змішаних стратегіях 

2  2 

14 
Рівновага Неша у змішаних стратегіях. Біматричні ігри. 
Теорема Неша про змішані стратегії. Властивості рівноваг 
Неша у змішаних стратегіях. 

2  2 

15 
Знаходження рівноваг Неша у скінчених іграх. Аналітичні 
методи у квадратичних іграх. Знаходження рівноваг Неша в 
окремих класах ігор. 

2  2 

16 
Несиметрична інформованість гравців. Рівновага за 
Штакельбергом. Теорема про існування рівноваг 
Штакельберга. 

2  2 

17 
Боротьба за лідерство, її зв’язок з рівновагою Неша та 
оптимальністю за Парето. Приклад «перехрестя». 

1  2 

 Контрольна робота 1 1   

Частина 2. Кооперативна поведінка гравців 

1 
Кооперативна поведінка гравців. Обов’язкові та 
необов’язкові угоди. 

2  2 

2 
Визначення сильної рівноваги Неша та її властивості. 
Теореми про існування сильної рівноваги Неша. 

2  2 

3 
Визначення рівноваги у сумісних змішаних стратегіях та її 
властивості. Теорема про існування. Гра « ввічливі водії». 

2  2 

4 
Визначення слабкої рівноваги у сумісних змішаних 
стратегіях та її властивості. Теорема про існування. 

2  2 

5 
Сценарій погроз та його властивості. Теорема про 
існування. 

2  2 

6 
Сценарій попереджень та його властивості. Теорема про 
існування. 

2  2 

7 Поділи та їх властивості. Теорема про існування поділів. 2  2 

8 
Визначення метагри Ховарда. Метастратегії. Теореми про 
існування сильних рівноваг. 

2  2 

9 
Визначення  - ядра гри та його властивості.  - ядро гри 
двох осіб. 

2  2 

10 

Визначення  - ядра гри та його властивості.  - ядро гри 

двох осіб.  Визначення  - ядра гри та його властивості.  - 

ядро гри двох осіб. 

2  2 



11 
Поділи та ядра гри двох осіб. Теореми про їх взаємозв’язок. 
Класифікація ігор двох осіб. 

2  2 

12 

Узагальнена дуаполія Курно з постійними питомими 
витратами. Поділи,  ,    та  - ядра гри. Класифікація 

випадків гри. 
2  4 

13 
Ігри у характеристичній формі. Принцип відокремлення. 
Ядро гри. Теореми про існування. Теорема Бондаревої.. 

2  4 

14 
Визначення ядра Шеплі. Принцип коаліційної 
монотонності. Властивості ядра Шеплі. Характеризація 
ядра Шеплі. 

2  4 

15 
Визначення N-ядра. Поняття ексцеса гри. Властивості N-
ядра. Характеризація N-ядра.. 

2  4 

16 
Механізми колективного прийняття рішень. Модель поділу 
витрат. Рівномірний поділ. Пропорційний 
поділ.Співвідношення з вектором Шеплі та  N-ядром. 

2  4 

17 
Модель поділу прибутку. Подушний, пропорційний, 

рівневий податки. Співвідношення з вектором Шеплі та  N-
ядром. 

1  4 

 Контрольна робота 2 1   

Загальний обсяг – 150 год., в тому числі: 

Лекцій – 68 год. 

Лабораторні заняття – 0 год. 

Консультації – 2 год. 

Самостійна робота – 80 год. 
 

Теми, що винесені на самостійне навчання 
 

1. Гра «аукціон неподільного товару [1] : с.20 -22. Олігополістичні ігри [1] : с.23. 

2. Гра «дуель» [1]: с.34. Гра безшумна «дуель» [1]: с.35. 

3. Вибори з рішаючим голосом [1] : с.38-40. 

4. Гра «поділ пирога за Шпейнгауером» [1]: с. 59-62. Гра «вибори з рішаючим голосом» [1]: с. 38-

40. 

5. Олігополія з призначенням випуску [1] : с.80-81. 

6. Гра «дуаполія Курно з питомими витратами, що зменшуються» [1]: с. 86-88. 

7. Змішані стратегії у нескінчених іграх [1]: с. 121-129. 

8. Змішані стратегії у грі «перехрестя» [1] : с.104-106. 

9. Процедура голосування за Ролсом [1]: с. 56-58. 

10. Пошук рівноваг за Штакельбергом на прикладах. 

11. Гра «острів скарбів». [1]: с. 132-134. 

12. Гра «музичні стільці». [1]: с. 142-144. 

13. Гра «конкуренція з спеціалізацією». [1]: с. 145-147. 

14. Гра «торги» [1]: с. 156-157. 

15.Парадокс Кондорсе.  [1]: с. 161-163. 

16. Приклади поділів. [1]: с. 153-156. 

17. Гра «цінова конкуренція. [1]: с. 159-160. 

18. Дилема трьох в’язнів. [1]: с. 164-166. 

19. Дилема в’язнів, що повторюється. [1]: с. 173-175. 

20. Приклади класифікацій ігор двох осіб. [1]: с. 175-178. 

21. Узагальнена дуаполія Курно з питомими витратами, що зменшуються. [1]: с.179-182. 

22. Гра « система спільного водопостачання». [2]: с. 249-251. 

23. Гра «злітна смуга». [2]: с. 254-255. 

24. Гра «внески користувачів». [2]: с. 256-257. 

25. Загадка з Талмуду. [2]: с. 262-263. 

 

 



9. Рекомендовані джерела 
 

Основні: 

1. Мулен Э. Теория игр с примерами из математической экономики. –М.: Мир, 1985.-200 с. 

2. Волошин О.Ф., Мащенко С.О. Моделі та методи прийняття рішень: навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. – 2- ге вид., перероб. та допов. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2010. - 

336 с. 

3. Харшаньи Дж., Зельтен Р. Общая теория выбора равновесия в играх. -Санкт-Петербург: 

Экономическая школа, 2001.- 424 с.  

4. Матвеев В. А. Конечные бескоалиционные игры и равновесия. -Псков. 2005. -176с. 

5. Мулен Э. Кооперативное принятие решений: Аксиомы и модели. -Москва: Мир, 1991.-464 

с.  

6. Мащенко С.О. Исследование стабильности равновесий на основе принципа 

индивидуальной оптимальности / С.О. Мащенко // Кибернетика и системный анализ. – 

2007. – № 4. – С. 162 – 169. 

 

 

Додаткові: 

 

1. Мулен Э. Кооперативное принятие решений: Аксиомы и модели. –М.: Мир, 1991.-464 с.  

2. Вилкас Э.Й. Оптимальность в играх и решениях.-М.: Наука, 1990. -256 с. 

3. Васин А.А., Морозов В.В. Теория игр и модели математической экономики. –М.: 

МаксПресс, 2005. -272 с. 


