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1. Мета дисципліни: засвоєння базових знань по теоретичних положеннях, методах та 

основних застосуваннях моделей теорії диференціальних ігор. 

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

дослідження операцій, теорії керування, теорії прийняття рішень, теорії ігор. 

Вміти розв’язувати типові задачі з цих курсів. 

3. Анотація навчальної дисципліни: Обов’язкова навчальна дисципліна «Конфліктно-

керовані системи» є логічним продовженням таких дисциплін, як "Теорія ігор" та «Теорія 

керування». Навчальна дисципліна “Конфліктно-керовані системи” 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”.  
 

Викладається у 7 семестрі 4 курсу в обсязі – 90 год. 

3 кредити ECTS, зокрема: лекції – 24 год., лабораторні – 12 год., консультації – 0 год., 

самостійна робота – 54 год.  

У курсі передбачено 2 змістовні модулі та 2 модульні контрольні роботи.  

Завершується дисципліна – заліком в 7 семестрі. 

 

 

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 

відповідальність ) 

Форми (та/або методи і 

технології) викладання і 

навчання 

Методи оцінювання та 

пороговий критерій оцінювання 

(за необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 

Код Результат навчання 

РН 1.1 
Знати основні  поняття 

теорії диференціальних ігор 
Лекція 

Контрольна 

робота, 60% 

правильних 

відповідей 

20% 

РН 1.2 
Знати основні твердження 

теорії диференціальних ігор 
Лекція 20% 

РН 1.3 
Знати основні  методи 

вирішення задач  
Лекція 20% 

РН 2.1 

Вміти застосовувати основи 

теорії диференціальних ігор 

на практиці  

Семінарське 

заняття, 

самостійна 

 

 

Робота на 

20% 



робота практичних 

заняттях 

РН 2.2 

Застосовувати основи теорії 

прийняття рішень на 

практиці  

Лабораторна 

робота, 

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 7. Знати архітектуру сучасних обчислювальних 

систем і комп’ютерних мереж 
+   + + 

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 модулів. При 

виставленні балів за змістовий модуль враховується: оцінка за модульну контрольну роботу – 15 

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

Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену – 30 балів.  

Результати навчання які будуть оцінюватись: PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH2.1.  
Форма проведення і види завдань: письмова.  
Види завдань: 1 теретичне питання та 2 задачі.  
Підсумкова оцінка 100=2*15+20+20+30.  

 

Критерії оцінювання на екзамені 

 

Завдання Види завдвнь Максимальний відсоток 

від 30 балів 

Всього 

відсотків 

Завдання 1 Теретичне питання   33,3% 
100% 

Завдання 2, 3, Задача 66,6% 

 

Запитання для підготовки до екзамену 
 

1. Прилади диференціальних ігор. 



2. Приклад дискретної диференціальної гри. 

3. Постановка та основні елементи диференціальної гри (рівняння руху, керування, сплата, 

термінальна множина). 

4. Основне рівняння диференціальної гри та його вивід. 

5. Рівняння характеристик та їх вивід. 

6. Регресивний принцип. 

7. Початкові умови для рівнянь характеристик у регресивній формі. 

8. Метод екстремального прицілювання. Конфліктна задача про зближення. 

9. Метод екстремального прицілювання. Евристичні міркування. 

10. Метод екстремального прицілювання. Гіпотетичне рассоглосування. 

11. Метод екстремального прицілювання. Деформації областей досяжності. 

12. Метод екстремального прицілювання. Область прицілювання. 

13. Метод екстремального прицілювання. Властивості екстремальної конструкції. 

14. Метод екстремального прицілювання. Приклад екстремальної конструкції. 

15. Метод розв’язуючих функцій. Постановка гри.  

16. Схема методу розв’язуючих функцій. 

17. Метод розв’язуючих функцій. Приклад з простим рухом гравців. 

18. Метод розв’язуючих функцій. Приклад Л.С. Понтрягіна. 

 

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 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план занять 

№ 

п/п 
Номер і назва теми 

Кількість годин 

лекції 
семінари/ 

лабораторні 

Самостійна 

робота 

Змістовий модуль 1. Основне рівняння диференціальних ігор та його застосування 

1 
Основні поняття теорії диференціальних  ігор. Приклади 
диференціальних ігор.  

2 2 4 

2 
Стратегії. Кінематика. Умови закінчення гри. Сплата. 

Постановка задачі. Приклади. 
2  4 

3 
Основне рівняння диференціальних ігор. Вивід основного 

рівняння диференціальних ігор. Теорема про ціну гри. 
2 2 4 

4 Рівняння характеристик. Вивід рівняння характеристик. 2  4 

5 Регресивний принцип. Початкові умови. 2  4 

Змістовий модуль 2. Методи екстремального прицілювання та розв’язуючих функцій 

6 
Принцип екстремального прицілювання. Властивості 
екстремального прицілювання. 

2 2 4 

7 Екстремальна конструкція. Область досяжності. 2  4 

8  Гіпотетичне рассогласування. Область прицілювання. 2 2 4 

9 
Властивості екстремальної конструкції. Опорна 
гіперплощина. Властивості оптимального керування 

2  4 

10 
Основна схема методу розв’язуючих функцій. Умова Л.С. 

Понтрягіна.  
2 2 6 

11 Розв’язуюча функція.  2  6 

12 
Дослідження методу розв’язуючих функцій на прикладах 

простого руху та Понтрягіна. 
2 2 6 

 

Загальний обсяг – 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 24 год. 

Лабораторні заняття – 12 год. 

Консультації – 0 год. 

Самостійна робота – 54 год. 
 

Теми, що винесені на самостійне навчання 
 

1. Приклади рівняння руху. Приклади допустимих стратегій. Приклади конфліктної 

задачі зближення [2, с. 55-71].  

2. Приклади ігрової задачі наведення. Приклади інформаційної ігрової задачі 

наведення [2, с.71-87].  

3. Доведення теореми про побудову основного рівняння. [1, с.113-116].  

4. Геометрична інтерпретація екстремального прицілювання ([2, с.93-133]).  

5. Приклади екстремального прицілювання ([2, с. 93-133]).  

6. Функції та множини у скінченновимірних просторах.  

7. Основні елементи опуклого аналізу ([3, с. 15-42]).  

8. Розв’язуюча функція в лінійних процесах. ([3, с. 43-56]).  

9. Розв’язання прикладів з простим рухом об’єктів  ([3, с. 55-65]) . 

10. Розв’язання прикладу з прискореним рухом гравців ([3, с. 55-65]). 

11. Коливальні процеси у задачі переслідування ([3, с. 106-111]) . 

12. Розв’язання прикладу «хлопчик та крокодил» ([3, с. 71-75]).  
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