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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Конфліктно-керовані 

системи” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з 

галузі знань 11  –  Математика та статистика,   спеціальності 113 – Прикладна математика. 

Змістом навчальної дисципліни є виклад основних математичних моделей створення 

конфліктно-керованих систем. оволодіння необхідним математичним апаратом який 

застосовується при вирішенні задач прийняття рішень в умовах конфлікту в різних галузях 

сучасної науки, технологіях та соціально-економічних дослідженнях.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасні методи, методики та 

алгоритми  створення математичних моделей конфліктних ситуацій та програмні засоби їх 

дослідження.  

Міждисциплінарні зв’язки: математичний апарат, засвоєний студентами при 

вивченні дисципліни “Конфліктно-керовані системи” необхідний їм для проведення 

самостійних наукових досліджень, підготовки та захисту бакалаврських та магістерських 

робіт.  

Програма навчальної дисципліни складається з набутих змістових модулів: 

1. Основні засади побудови математичної моделі конфліктної ситуації;  

2. Теорія статистичних та коаліційних ігор. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Конфліктно-керовані системи”  є 

ознайомленні студентів із сучасними методами та технологіями прийняття рішень в умовах 

конфлікту, прищепленні навичок опрацювання сучасних методологій побудови і 

дослідження математичних моделей конфліктних процесів і керування конфліктними 

системами; оволодінні основами відповідного математичного апарату; освоєнні 

комп'ютерних методів дослідження математичних моделей конфлікту та невизначеності..  

Вивчення предмету має прищепити навички математичного дослідження прикладних 

задач; навчити студентів самостійно вивчати та працювати з навчальною та спеціальною 

літературою з даного предмету: дати необхідну математичну підготовку та знання для 

вивчення пов’язаних дисциплін та виконання наукових робіт. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Конфліктно-керовані системи” є 

знайомство з поняттям конфліктної ситуації та методами її формалізації; знайомство з 

основними поняттям та методами теорії антагоністичних ігор; знайомство з основними 

поняттям та методами теорії статистичних та коаліційних ігор; знайомство із програмними 

засобами реалізації конфліктно-керованих систем. 

Види занять з дисципліни: лекції, практичні заняття, лабораторні роботи, самостійна 

робота.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати:  

основні засади побудови математичної моделі конфлікту у вигляді задачі теорії ігор; 

вміти: 

розробляти математичні моделі процесів та систем, що діють в умовах невизначеності 

та конфлікту. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться   годин  90 / 3  кредитів ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Основні засади побудови математичної моделі конфліктної 

ситуації 
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Тема 1. Постановка задачі створення математичної моделі конфліктної ситуації.  

Формальний опис гри двох  осіб. 

Тема 2. Основні положення теорії антагоністичних ігор. Рішення  ігор. Знаходження 

оптимальних стратегій.  

 

Змістовий модуль 2.  Теорія статистичних та коаліційних ігор 

Тема 3. Поняття статистичної гри. Статистичні ігри без проведення експерименту та з 

проведенням експерименту.  

Тема 4. Поняття лінійно-квадратичної диференціальної гри. Диференціальні та 

статистичні ігри в умовах невизначеності.  

Тема 5. Коаліційні ігри.  Рівноважні рішення. Рівновага по Нешу.  

 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Чикрий А. А. Конфликтно управляемые системы / А. А. Чикрий. – К.: Наук. думка, 

1992. 

2. Жуковский В. И. Риск в многокритериальных и конфликтных системах при 

неопределенности / В. И. Жуковский, Л. В. Жуковская. – М., 2004. – 272 с. 

3. Жуковский В. И. Линейно-квадратичные дифференциальные игры /                           

В. И. Жуковский, Чикрий А. А.  – К.: Наук. Думка, 1996. – 320 с. 

4. Смольяков Э. Р. Теория конфликтных равновесий / Э. Р. Смольяков. – М.: 

Едиториал  УРСС, 2005. – 304 с. 

5. Ногин В. Д. Принятие решений в многокритериальной среде: количественный 

подход / В. Д. Ногин. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 176 с. 

6. Крапивин В. Ф. Теоретико-игровые методы синтеза сложных систем в кон-

фликтных ситуациях / В. Ф. Крапивин. – М.: «Советское радио», 1972. 

7. Л. А. Петросян Теория игр: Учеб. пособие для ун-тов / Л. А. Петросян, Н. А. 

Зенкевич, Е. А. Семина. – М.: Высш. шк., Книжный дом «Университет», 1998. – 304 с. 

 

Допоміжна 

8. Кини Р. Л. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения / 

Р. Л. Кини, Х. Райфа. Пер. с англ. под ред. И. Ф. Шахнова. – М.: Радио и связь, 1981. – 560 с. 

9. Подиновский В. В. Парето-оптимальные решения многокритериальных задач / В. В. 

Подиновский, В. Д. Ногин. – М.: Наука, 1982. – 256 с. 

10. Микони С. В. Теория и практика рационального выбора / С. В. Микони. – М.: 

Маршрут, 2004. – 463 с. 

11. Нейман Дж. Теория игр и экономическое поведение / Дж. Нейман,                           

О. Моргенштерн. – М.: ИЛ, 1960. – 708 с. 

12. Трухаев Р. И. Модели принятия решений в условиях неопределенности / Р. И. 

Трухаев. – М.: Наука, 1981. – 258 с. 

13. Фишберн П. Теория полезности  для принятия решений / П. Фишберн. – М.: 

Наука, 1978. – 352 с. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  

Основні види контролю засвоєння змісту дисципліни “Конфліктно-керовані системи” 

є такі: 

 Поточний контроль – спостереження за навчальною діяльністю протягом 

вивчення всього курсу. 

 Періодичний контроль – самостійна робота (епізодично). 

 Модульний (проміжний) контроль – тричі за семестр. 

 Підсумковий контроль:  5-й семестр – диф. залік. 
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5. Засоби діагностики успішності навчання    

Поточними засобами діагностики у семестрі є контрольні роботи. Мета контрольних 

робіт – виявити рівень засвоєння відповідних модулів, підрахування балів за кредитно - 

модульною системою.  

Підсумковим контролем є диференційований залік з навчальної дисципліни.  


