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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

 

Галузь знань 

11 – Математика та 

статистика 
 Нормативна 

  

Спеціальність 

113  – Прикладна 

математика; 

 

Модулів – 2  

Освітня програма – 

програмування та 

адміністрування 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2  3-й — 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання    КР      . 
Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

5-й — 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 1,66 

самостійної роботи 

студента – 2,22 

 

 

 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

 

10 год. — 

Практичні 

10 год. — 

Лабораторні 

10 год. — 

Самостійна робота 

40 год. — 

Індивідуальні завдання:  

20 год. 

Вид контролю:  

5-й семестр – диф. залік   

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 30/60. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: ознайомлення 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. 

Завдання: прищепити навички математичного дослідження. Навчити 

студентів самостійно вивчати та працювати з навчальною та спеціальною  

літературою з теорії прийняття рішень та теорії ігор. Дати необхідну підготовку 

до виконання курсових, бакалаврських і магістерських робіт. 

Дисципліна “Конфліктно-керовані системи” базується на знаннях з курсів: 

«Математичний аналіз», «Аналітична геометрія та лінійна алгебра», «Теорія 

ймовірностей та математична статистика», «Дослідження операцій».  

У результаті вивчення предмета студент повинен: 

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. 

. 
 

2. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Основні засади побудови математичної моделі 

конфліктної ситуації 

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. 
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3. Структура навчальної дисципліни 

 

 

4. Теми практичних занять  

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Формальний опис гри двох  осіб. Стратегії гри. Верхня та 

нижня ціна гри.  Чисті і мішані стратегії гри. Функції  втрат при 

використанні мішаних стратегій. 

2 

2 Рішення  ігор. Знаходження оптимальних стратегій 

антагоністичній грі. 
2 

3 Стратегічні і статистичні ігри.  Принцип вибору стратегій в 

статистичних іграх. Геометрична трактовка байєсових 
2 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього 
у тому числі усьог

о 

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1.   Основні засади побудови математичної моделі конфліктної 

ситуації 
Тема 1 Постановка задачі 

створення математичної моделі 

конфліктної ситуації.  

Формальний опис гри двох  осіб. 

18 2 2 2  12       

Тема 2 Основні положення теорії 

антагоністичних ігор. Рішення  

ігор. Знаходження оптимальних 

стратегій. 

18 2 2 2  12       

Разом за змістовим модулем 1 36 4 4 4  24       

Змістовий модуль 2.   Теорія статистичних та коаліційних ігор 

Тема 3  Поняття статистичної гри. 

Статистичні ігри без проведення 

експерименту та з проведенням 

експерименту.   

11 2 2 2  5       

Тема 4 Поняття лінійно-

квадратичної диференціальної 

гри. Диференціальні та 

статистичні ігри в умовах 

невизначеності. 

11 2 2 2  5       

Тема 5 Коаліційні ігри.  

Рівноважні рішення. Рівновага по 

Нешу.  
12 2 2 2  6       

Разом за змістовим модулем 2 34 6 6 6  16       
ІНДЗ (у тому числі КР) 20    20        

Усього годин 90 10 10 10 20 40       
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стратегій. 

4 Статистичні ігри з проведенням експерименту. Функція ризику. 

Використання апостеріорних ймовірностей. Визначення числа 

стратегій.   

2 

5 Коаліційні ігрові задачі. Рівноважні рішення. Рівновага по 

Нешу. 
2 

 Усього 10 

 

5. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 

Верхня та нижня ціна гри.  Гра з сідловою точкою.  Чисті і 

мішані стратегії гри. Функції втрат при використанні мішаних 

стратегій. 

2 

2 
Знаходження оптимальних стратегій.  Геометрична ілюстрація 

принципу мінімаксу в грі 2 n. 
2 

3 
Статистичні ігри. Вибір стратегій в статистичних іграх.  

Геометрична трактовка байєсових стратегій. 
2 

4 

Формалізація  задачі управління конфліктно-керованою 

системою у вигляді лінійно-квадратичної диференціальної  

гри. Колективна і індивідуальна раціональність.  Визначення 

виграшу. 

2 

5 
Рівноважні рішення. Рівновага по Нешу. Гра двох коаліцій. 

Задача на зближення. 
2 

 Усього 10 

 

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
 Змістовий модуль 1. Теми 1–2  24 
 Змістовий модуль 2. Теми 3-5  16 
 ІНДЗ (Контрольна робота) 20 
 Разом  60 

 

7. Методи навчання 

 

Основними організаційними формами вивчення дисципліни “Конфліктно-

керовані системи ” є наступні:  

 Лекція: вступна, інформативна для поглиблення наукових знань, 

узагальнююча, проблемна, оглядова. 
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 Практичні та лабораторні заняття, на яких відбувається ґрунтовне 

опрацювання та засвоєння найбільш важливих і типових в методологічному 

відношенні тем курсу або однієї теми. 

 Консультація: групова, індивідуальна, тематична, проблемна, 

ситуативна. 

 Самостійна робота студента. 

 

8. Методи контролю 

 

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 – двічі за семестр. 

 Підсумковий контроль – диференційований залік. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий 

модуль № 1 

Змістовий модуль  

№ 2 
 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 
100 20 20 20 20 20 

 

Примітка. 

Т1-Т5 – теми змістових модулів. 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90–100 А відмінно    

 

зараховано 
82–89 В 

добре  
74–81 С 

64–73 D 
задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 
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0–34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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