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ВСТУП 

 

Запропонований цикл лабораторних робіт з навчальної дисципліни 

«Конфліктно- керовані системи» містить чотири роботи, що охоплюють усі 

основні теми навчальної програми навчальної дисципліни за напрямом 

6.040302 – «Інформатика» та зі спеціальності 113 – «Прикладна математика». 

Кожна лабораторна робота містить 20 варіантів. Номер варіанта 

відповідає номеру студента у журналі академічної групи. Звіт до лабораторних 

робіт студенти оформлюють на окремих аркушах форматом А4. Звіт має 

містити такі розділи: 

− титульна сторінка (додаток А); 

− тема та мета роботи; 

− опис усіх етапів виконання роботи; 

− висновки за результатами роботи. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: засоби математичної 

формалізації конфліктних ситуацій і станів, методи прийняття рішень в умовах 

конфлікту.  

Метою вивчення навчальної дисципліни «Конфліктно-керовані системи» 

є ознайомлення студентів із сучасною методологією побудови та дослідження 

математичних моделей конфліктних процесів і керування конфліктними 

системами. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни 

«Конфліктно-керовані системи» є оволодіння навичками застосування методів 

управління конфліктними системами для формулювання рекомендацій щодо 

прийняття обґрунтованих управлінських рішень; освоєння комп’ютерних 

методів дослідження процесів, що відбуваються в умовах конфлікту та 

невизначеності. 

Під час виконання лабораторних робітстудентам запропоновано 

використовувати мови програмування C++, Java, Delphi;для обчислень досить 

зручнийпакет Excel. Кожна лабораторна робота, яка виконана та захищена за 

графіком, оцінюється за критерієм оцінювання знань студентів (див. розділ 2). 
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ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Гра як модель конфліктної ситуації.  Формальний опис гри 

двох  осіб. Стратегії гри 

Мета: отриматинавичкипобудовиматематичноїмоделі 

тааналізуконфліктноїситуації. 

Короткі теоретичні відомості 

Тео́рія іѓор — теорія математичних моделей прийняття оптимальних 

рішень в умовах конфлікту. Оскільки сторони, що беруть участь в більшості 

конфліктів, зацікавлені в тому, щоб приховати від супротивника власні наміри, 

прийняття рішень в умовах конфлікту, зазвичай, відбувається в умовах 

невизначеності.  

Зіткнення протилежних інтересів призводить до виникнення конфліктних 

ситуацій. Необхідність аналізувати такі ситуації, зі свого боку, сприяла 

виникненню теорії ігор, завданням якої є вироблення рекомендацій з 

раціонального способу дії учасників конфлікту. 

Щоб виключити труднощі, які виникають під час аналізу конфліктних 

практичних ситуацій у результаті наявності багатьох несуттєвих факторів, 

будується спрощена модель ситуації. Така модель називається грою. 

Конфліктна ситуація в ігровій моделі розвивається за визначеними правилами. 

Природною базою для аналізу конфліктних ситуацій слугують широко 

розповсюджені ігри – шахи, шашки, карткові ігри. Тому теорії ігор властива 

така термінологія: гравці – сторони, що беруть участь у конфлікті, виграш – 

результат конфлікту. 

Стратегічні ігри– наявність конфліктної ситуації (двох і більше свідомих 

конфліктуючих сторін), відсутність інформації про дії супротивника, про його 

стратегію. Найпростіший вид стратегічної гри – гра двох осіб з нульовою 

сумою (сума виграшів сторін дорівнює нулю). Тут мета одного гравця – 

максимізувати свій виграш, а другого – мінімізувати свій програш, причому 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F_%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B2_%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F_%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B2_%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96&action=edit&redlink=1


 

 

6 

 

рішення про вибір стратегії кожним гравцем приймається в умовах 

невизначеності, коли наперед не відомо, як вчинить супротивник. 

У грі може відбуватися конфлікт інтересів двох чи більше супротивників. 

У першому випадку гра називається парною, у другому – множинною. 

Найбільшого практичного значення набули парні ігри. Учасників гри 

позначимо через А і Б. 

При цьому під грою розуміють певну послідовність дій (ходів) гравців А і 

Б, що здійснюється відповідно до чітко сформульованих правил. 

Правила гри визначають можливі варіанти дій гравців, обсяг інформації 

кожної сторони про дії іншої, результат гри, до якого приводить відповідна 

послідовність ходів. 

У більшості ігор передбачається, що інтереси учасників піддаються 

кількісному опису, тобто результат гри (виграш) визначається певним числом. 

Ходом у теорії ігор називається вибір однієї з допустимих правилами гри 

дій та її здійснення. 

Стратегією гравця називається план, згідно з яким він робить вибір у 

будь-якій можливій ситуації і за будь-якої можливої фактичної інформації. 

Оптимальною стратегією називається стратегія, яка у разі 

багаторазового повторення гри забезпечує даному гравцю максимально 

можливий середній виграш. 

Ігрові задачі є типовим класом задач, які традиційно відносять до 

інтелектуальних. Оскільки вибір чергового ходу в іграх є не що інше, як 

прийняття рішення, методи програмування ігрових задач найтісніше пов'язані з 

методами планування цілеспрямованих дій та прийняття рішень. 

Характерною особливістю ігрових задач є наявність суперника, який 

активно перешкоджає здійсненню цілей, які ставить перед собою кожний 

гравець. 

Для побудови систем штучного інтелектунайбільший інтерес становлять 

методи знаходження планів гри та оптимальних стратегій для таких ігор, як 

шахи, шашки, «хрестики-нулики» тощо. З точки зору теорії ці ігри є 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82


 

 

7 

 

ідентичними між собою. Вони відносяться до класу позиційних ігор двох осіб. 

Кожний гравець може по черзі зробити будь-який хід з тих, які дозволяють 

правила гри. Ці ігри є детермінованими у тому розумінні, що перебіг гри та 

вибір ходу не залежать від випадкових чинників. Окрім того, це є ігри з повною 

інформацією, тобто кожному гравцеві доступна вся інформація про будь-яку 

позицію, яка утворюється у процесі гри. Нарешті, указані ігри відносять до 

класу антагоністичних ігор, або ігор з нульовою сумою. Це означає, що сума 

виграшів обох гравців дорівнює нулю, тобто виграш одного гравця дорівнює 

програшу іншого. З цього випливає, що замість двох функцій виграшу можна 

розглядати одну. 

Аксіоми виграшу: 

− якщо з позиції x можна потрапити в програшну, то позиція x– 

виграшна; 

− якщо всі ходи з позиції x ведуть до виграшних, то вона вважається 

програшною; 

− виграшна стратегія: завжди ставити суперника в програшну 

позицію. 

Вaжливою частиною більшості ігрових програм є процедура аналізу 

«дерева логічних можливостей». 

Існує два типи дерев: дерева гри та дерева цілей. Гілки в дереві гри 

задають можливі ходи, ходи у відповідь і т. д. Дерево цілі показує, що деяку 

початкову ціль можна досягти, коли буде досягнуто певних підцілей; так само 

перевіряють досягнення підцілей. Оскільки дерева мають тенденцію сильно 

розростатись, виникає потреба ефективного виділення істотних частин 

дерева.Деревогри може бути експліцитнимта імпліцитним. Експліцитне дерево 

гри задають у явному вигляді, імпліцитне ж дерево задають виділенням 

початкової позиції та правилами формування дерева. 

Корінь цього дерева збігається з початковою позицією. Кожен вузол 

цього дерева характеризується номером гравця, що має робити хід. Дуги 

відповідають ходам, тобто, якщо в позиції 1 можливий хід, який переводить 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
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позицію 1 в позицію 2, то з позиції 1 до позиції 2 йде орієнтована дуга, яка 

відповідає цьому ходу. Право вибору ходу в позиції 2 належить, звичайно, уже 

іншому гравцеві. Кожен вузол дерева корисно характеризувати також його 

рівнем, тобто відстанню від кореня. Якщо на k-му рівні право вибору ходу 

належить одному з гравців, то на (k + 1)-му рівнівоно переходить до його 

суперника. 

Нехай грають два гравці – А і В. Для визначеності вважатимемо, що право 

вибору ходу в початковій позиції належить гравцеві А. Функція виграшу 

збігається з функцією виграшу цього гравця, тобто гравець А аналізує дерево 

гри зі свого погляду та прагне максимізувати виграш. Вершини, в яких право 

ходу належить гравцеві А, прийнято називатиα-вершинами; вершини ж, у яких 

право ходу належить його суперникові, називають β-вершинами. 

Для будь-якої гри, що завершується за скінченну кількість ходів, є 

теоретично можливим побудувати повне дерево гри, що охоплює всі можливі 

позиції. Почнемо аналіз дерева з завершальних позицій (листків дерева). 

Розглянемо довільні завершальні позиції, які мають одного батька. Нехай для 

визначеності це α-вершини. Кожна завершальна позиція має оцінку, що 

збігається з функцією виграшу та є результатом гри. Зрозуміло, що гравець В, 

якому належить право вибору ходу у батьківській вершині, вибере хід, що 

мінімізує цю оцінку (мінімізує його програш). Ця мінімальна оцінка 

передається даній вершині знизу. 

Нехай всі наступники довільної β-вершини уже проаналізовані та кож-

ному передано знизу певну оцінку. Загальне правило можна сформулювати 

так:з β-вершини має бути зроблений хід, що веде до позиції-наступника з 

найменшою оцінкою. 

За допомогою аналогічних міркувань можна встановити правило, згідно з 

яким повинен вибирати ходи гравець А: з α-вершини має бути зроблений хід, 

що веде до позиції-наступника з найбільшою оцінкою. 

Такий аналіз можна зробити для будь-якої позиції, включаючи початкову. 

Ця процедура носить назву мінімаксної процедури. 
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−  

−  

 

Приклад дерева гри «хрестики-нулики»: 
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Порядок виконання завдання 

Завдання 

1. Засвоїти теоретичний матеріал. 

2. Написати гру для двох гравців «Випадкове число». 

3. Відповісти на контрольні питання. 

Розв’язання 

1. Для написання гри використано візуальну студію 

MicrosoftVisualStudio 13. 1. Спочатку створено форму гри: 

 

 

2. Далі для кожного елемента прописано код, який відтворює гру: 
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3. У результаті отримано гру «Випадкові числа»: 

 

 

4. Приклад роботи програми. 
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Варіанти індивідуальних завдань лабораторної роботи № 1 

1. Засвоїти теоретичний матеріал. 

2. Написати гру для двох гравців «Випадкове число» або іншу модель 

гри двох осіб. 

3. Відповісти на контрольні питання. 

Контрольні питання 

1. Класифікація ігор за характером взаємодії. 

2. Класифікація ігор за характером виграшів. 

3. Класифікація ігор за видом функцій виграшу. 

4. Які ігри називають матричними? 

5. Які ігри називають біматричними? 

6. Які ігри називають безперервними? 

7. Які ігри називають опуклими? 

Література: [1; 4;5;7]. 

 

Лабораторна робота№2 

Тема.Поняття S-гри.  Нижня і верхня ціна гри в S-грі. Теорема про 

мінімакс   

Мета: сформувати навички побудови таблиці S-гриза допомогою 

програми MicrosoftExcel; навчитись знаходити оптимальні рішення за 

принципом мінімаксу. 

Короткі теоретичні відомості 

S-гра повністю еквівалентна звичайній грі.Вираз ),,( 1

*

1 LSEГ = визначає S-

гру.  

Функція втрат: 

,           (2.1) 

де через  позначено скалярний добуток векторів  і 
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Нижня та верхня ціна гри в S-грі 

Якщо перший гравець застосовує в S-грі змішану стратегію ξ, то значення 

його гарантованого виграшу буде: 

SA
S
 min)(

1
=                                        (2.2) 

Позначимо через  таку стратегію першого гравця, що 

)(
1
A досягає максимума. )(

1
A буде дорівнювати нижній ціні гри , котра 

співпадає з .  

Нижня ціна гри
1

  співпадає з  , з оглядк на еквівалентність S-гри зі 

звичайною грою та знаходиться за формулою: 

)min(max S
S



=                                        (2.3) 

Стратегія , яка задовольняє формулу (2.3), називається мінімаксною 

стратегією першого гравця. 

Верхня ціна гри
1

  знаходиться за формулою: 

)max(min S
S




=                                     (2.4) 

Стратегія 0S , яка задовольняє формулу (2.4), називається мінімаксною 

стратегією другого гравця. 

Теорема про мінімакс. Будь-яка скінчена гра має ціну та в кожного гравця 

є принаймні одна оптимальна стратегія. 

Якщо нижня ціна гри дорівнює верхній (α = β), то така гра має сідлову 

точку. Отже гра має ціну  ==  . Оптимальні змішані стратегії гравців 

),( 00 S . 

Обчислення оптимальних стратегій 

Розглянемо гру G=(X,Y,L) з матрицею nm . Позначимо ix — стратегії 

першого гравця, ky — стратегії другого гравця з відповідним розподілом 

імовірностей )(x і )( y .Знайти оптимальний розв’язок цієї матричної гри. 
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Таблиця 1.1 – Задання матричної гри 

  y1 y2 … yk 

x1 q11 q12 … q1k 

x2 q21 q22 … q2k 

… … … … … 

xi qi1 qi2 … qik 

 

Складемо систему лінійних нерівностей для знаходження оптимальної 

змішаної стратегії першого гравця: 









++

++

.1...

...

;1...

11

1111

mnmn

mm

qpqp

qpqp

                                           (2.5) 

За умови


1...1 =++ mpp ,                  (2.6) 

де mpp ,...,1 — невідомі величини, які визначають змішану стратегію першого 

гравця. Величина max→ ( )0 . Маємо задачу лінійного програмування. 

Віднявши від лівих частин додатні додаткові невідомі iz , перейдемо до рівнянь: 

nizqpqp imimi ,1,1...11 ==−++ (2.7) 

Обчислюємо ціну гри  . Аналогічно знаходимо оптимальні змішані 

стратегії другого гравця 0 : 

1... )(

0

)1(

0 =++ k .                                         (2.8) 

Для корисних стратегій ix  маємо рівняння: 

 =++ ik

k

i qq )(

01

)1(

0 ... .                                          (2.9) 

Порядок виконання завдання 

Завдання 

На підставі вихідних даних: 

1. Перевірити наявність сідлової точки. 

2. Обчислити верхню та нижню ціну гри. 

3. Знайти  оптимальні стратегії гравців. 

4. Знайти розподіл ймовірностей. 
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5. Обчислити ціну гри. 

Приклад2.1Розглянемо гру задану матрицею (табл. 1.2). Перевіримо 

наявність сідлової точки. За допомогою програми Excelскладемо розрахункову 

таблицю. За формулами (2.3), (2.4) знайдемо верхню та нижню ціну гри. 

Таблиця 1.2 – Розрахункова таблиця. 

/y y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 A(x) Maxmin 

A(x) 

x1 87 45 80 32 11 87 93 1 1 3 11 11 

x2 78 21 78 65 2 95 98 8 5 5 2 2 

x3 65 54 45 59 5 87 32 5 8 5 5 5 

x4 21 89 12 58 8 45 56 8 4 5 8 8 

x5 32 56 56 78 4 32 89 4 6 4 4 4 

x6 64 23 98 65 10 65 51 1 8 7 10 10 

x7 15 54 65 35 6 15 32 6 4 1 6 6 

x8 23 12 51 78 2 48 65 5 9 4 2 2 

x9 59 59 84 45 3 65 98 8 6 1 3 3 

x10 98 87 79 15 1 32 15 1 3 5 1 1 

B(x) 98 89 98 78 11 95 98 8 8 7  11 

minmax 

B(x) 

11            

 

Висновки 

Отже,маємо сідлову точку.В цьому випадку ціна гри 11===  

(чисті стратегії). Оптимальні стратегії першого та другого гравців відповідно 

),( 51 yx . 

Приклад 2.2 

Розглянемо гру, задану матрицею.  

 

 

 

 

  В1 В2 В3 

А1 2 -3 4 

А2 -3 4 -5 

А3 4 -5 6 
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Додамо число 5 до всіх елементів матриці.  

 

 

 

 

 

1. Перевіримо наявність сідлової точки. За допомогою програми 

Excelскладемо розрахункову таблицю. За формулами (2.3), (2.4) знайдемо 

верхню та нижню ціну гри. 

2. Нижня ціна гри   20,0,2max == .Верхня ціна гри   911,9,9min == . 

3. Оскільки α≠β, то сідлової точки немає, розв'язання слід шукати в 

змішаних стратегіях. 

4. Рівняння (2.7) мають вигляд: .min321 →++ ppp  

.1119

;192

;1927

3321

221

1321

=−+

=−+

=−++

zpp

zpp

zppp

 

Розв’яжемо задачу лінійного програмування і отримаємо: 0321 === zzz ;  

.05.0;1.0;05.0 321 === ppp Отже всі стратегії 321 ,, yyy – корисні. 

З рівняння (2.6) маємо: 5
1

321

=
++

=
ppp

 .При цьому i

i p =)(

0 . 

.25.05;5.05;25.05 3

)3(

02

)2(

0

)1(

0 ====== pppi   

Для другого гравця, використавши формули (2.8), (2.9),  маємо рівняння: 

1)3(

0

)2(

0

)1(

0 =++  і два рівняння для корисних стратегій першого гравця 2x і 3x : 

.5119

;592

)3(

0

)1(

0

)2(

0

)1(

0

=+

=+




 

Отже .5.0;25.0 )2(

0

)3(

0

)1(

0 ===   

5. Згадаємо, що до всіх елементів матриці додали 5, знайдемо ціну гри: 

.05 =−  

6.  

  В1 В2 В3 

А1 7 2 9 

А2 2 9 0 

А3 9 0 11 
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Висновки 

У цьому випадку ціна гри 0 = (змішані стратегії). Оптимальні стратегії 

першого та другого гравців відповідно 2 2( , )A B . 

Контрольні питання 

1. Які стратегії є корисними? 

2. Які стратегії є домінуючими ? 

3. Як знайти верхню та нижню ціну гри. 

4. Як обчислити ціну гри ? 

5. В чому полягає принцип мінімакса ? 

Література: [1;3; 4;5;7]. 

 

Лабораторна робота№3 

Тема.Геометричне визначення мінімаксної стратегії. Геометрична 

ілюстрація принципу мінімаксу в грі n2  

Мета: навчитись розв’язувати задачі за принципом мінімаксу за 

допомогою геометричної ілюстрації,формувати навички самостійного 

опанування необхідної наукової літератури. 

Короткі теоретичні відомості 

Покажемо, що точка 0S , яка визначає мінімаксну стратегію другого 

гравця, є граничною точкою області *S . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 — Геометрична ілюстрація мінімаксної стратегії 
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У грі n2 змішана стратегія першого гравця є впорядкована пара 

)1,(  −= . Якщо другий гравець застосовує стратегію ky , то середній виграш 

першого гравця знаходимо за формулою: 

kkk qqyL 21 )1(),(  −+= .                                  (3.1) 

Графічне рішення гри n2  

Графічний метод можна застосовувати до матричних ігор, в яких хоча б 

один з гравців має тільки дві стратегії. Позначимо ix – стратегії першого гравця, 

ky – стратегії другого гравця з відповідним розподілом імовірностей )(x і ).(y

Знайдемо оптимальний розв’язок для даної матричної гри (табл. 1.1). 

На осі абсцис відкладемо відрізок, довжина якого дорівнює одиниці. 

Лівий кінець відрізка відповідає стратегії x2, правий – стратегії x1 (рис. 1.2). 

Проміжні точки осі абсцис відповідають певним змішаним стратегіям  . На 

кінцях вибраного відрізку проведемо вертикальні прямі, на яких будемо 

відкладати виграш за відповідними чистими стратегіями. З’єднавши точки, 

отримаємо лінії виграшу для стратегій ky .Гарантований виграш першого 

гравця за довільного  визначається нижньою границею графіка, відміченого 

жирною лінією (рис. 1.3). Згідно з принципом мінімакса оптимальною 

стратегією 0 буде така, що гарантований виграш →max. Ця стратегія 

визначається як точка перетину прямих, що мінімізують його максимальний 

очікуваний програш. Прямі відповідають корисним стратегіям другого гравця. 

 

Рисунок 1.2 – Лінія виграшу      Рисунок 1.3 – Мінімаксная стратегія 
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за стратегії ky .                           у грі n2 . 

Оптимальна змішана стратегія 0 знаходиться за формулою: 

kkk qqyL 20100 )1(),(  −+= .                                        (3.2) 

Ціна гри знаходиться як середній виграш першого гравця за відомої 

стратегії 0  і будь-якої корисної стратегії другого гравця: 

kk qq 2010 )1(  −+= .                                       (3.3) 

Аналогічно знаходимо оптимальну стратегію другого гравця 0  за відомої 

ціни гри  . З виразу середніх втрат другого гравцязабудь-якої корисної 

стратегії першого гравця. 

Порядок виконання завдання 

Завдання 

Знайти графічне рішення гри, яку задано платіжною матрицею. Знайти 

оптимальні стратегії гравців та визначити ціну гри. 

Приклад 3.1 

Нехай гра задана матрицею. 

С=   1  5  9  3  

6  3  2  7 

Таблиця 1.3− Вихідні дані 

 

 

 

 

Розв’язання 

1. За допомогою пакету EXCELбудуємо графік для кожної з групи точок 

окремо. 

 
y1 y2 Y3 Y4 

x1 1 5 9 3 

x2 6 3 2 7 
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2. Після побудови графіка визначаємо ламану лінію, яка буде 

відповідати нижній границі виграшу та точку, де ця ламана досягає максимуму.  
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3. Визначаємо прямі, точкою перетину яких є ця точка максимуму. 

Пряма1: y=1+5*x 

Пряма2: y=5-2*x 

4. За формулами (3.2), (3.3) визначаємо координати точки N:

)1(35)1(6 0000  −+=−+ ; 

37 0 −=−  ; 

7

3
0 = . 

Отже, отримуємо оптимальну стратегію першого гравця: )7/4,7/3(0 = . 

 

 

Ціна гри 7/277/4*67/3 =+= .  

Точка Nє перетином прямих 1 і 2, тобто корисними стратегіями другого 

гравця будуть стратегії y1 і y2. Знайдемо частоти їх використання, знаючи, що 

виграш дорівнює ціні гри. Приймаємо корисну стратегію першого гравця, 

наприклад, х1: 

7/27)1(*5 00 =−+=  ; 

7/84 0 −=−  ; 

7/20 = . 

Отже,оптимальна стратегіядругого гравця )7/5,7/2(0 = . 

Висновки 

Оптимальні стратегіїпершого та другого гравців:  
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)7/4,7/3(0 =  і )7/5,7/2(0 = . Ціна гри 7/27= . Отримали геометричну 

ілюстрацію мінімаксної стратегії. 

Варіанти індивідуальних завдань лабораторних робіт № 2, № 3. 

Варіант 1 В1 В2 В3 В4 

А1 8 6 2 8 

А2 8 9 4 5 

А3 7 5 3 5 

 

Варіант 2 В1 В2 В3 В4 

А1 4 -4 -5 6 

А2 -3 -4 -9 -2 

А3 6 7 -8 -9 

А4 7 3 -9 5 

 

Варіант 3 В1 В2 В3 В4 

А1 1 9 6 0 

А2 -2 3 8 4 

А3 -5 -2 10 -3 

А4 7 4 -2 -5 

 

Варіант 4 В1 В2 В3 В4 

А1 -1 9 6 8 

А2 -2 10 4 6 

А3 5 3 0 7 

А4 7 -2 8 4 
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Варіант 5 В1 В2 В3 В4 

А1 0,8 0,6 0,2 -0,8 

А2 -0,8 0,9 -0,4 0,5 

А3 1,7 0,5 0,3 0,6 

 

Варіант 6 В1 В2 В3 

А1 3 6 1 

А2 5 2 3 

А3 2 2 -5 

 

Варіант 7 В1 В2 В3 В4 

А1 3 7 1 3 

А2 4 8 0 -6 

А3 6 -9 -2 4 

 

Варіант 8 В1 В2 В3 В4 

А1 10 40 12 9 

А2 17 16 13 14 

А3 23 8 10 25 

 

Варіант 9 В1 В2 В3 В4 

А1 -2 1 9 -2 

А2 -2 5 4 6 

А3 3 2 0 0 
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А4 7 -2 8 4 

 

Варіант 10 В1 В2 В3 В4 

А1 -3 2 9 6 

А2 -2 5 4 6 

А3 5 3 1 -5 

А4 8 -2 8 4 

 

Варіант 11 В1 В2 В3 В4 

А1 -8 6 0 7 

А2 3 -1 4 4 

А3 5 4 3 4 

Варіант 12 В1 В2 В3 В4 

А1 18 6 12 8 

А2 8 9 4 5 

А3 7 5 13 5 

 

Варіант 13 В1 В2 В3 В4 

А1 24 -4 -5 6 

А2 -3 -4 -9 -2 

А3 6 7 -8 -9 

А4 7 13 -9 15 

 

Варіант 14 В1 В2 В3 В4 

А1 1 -9 6 0 
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А2 -2 3 8 4 

А3 -5 -2 10 -3 

А4 7 4 -2 -5 

 

Варіант 15 В1 В2 В3 В4 

А1 -1 9 6 8 

А2 -2 1 4 6 

А3 5 13 0 7 

А4 17 -2 8 4 

 

Контрольні питання 

1. У чому полягає випадковий характер гри? 

2. Що являє собою активна стратегія? 

3. Яка суть теореми про активні стратегії? 

4. Що являє собою виграш гравця? 

5. Яка стратегія гравця є максимінною? 

Література: [2;3;4;7]. 

 

Лабораторна робота№ 4 

Тема. Рівновага за Нешем. Активна рівновага. Конфліктна рівновага 

в задачах з двома учасниками. Симетричні рівноважні ситуації.  Рівноваги 

в багатозначних ігрових задачах. Поняття  антагоністичної рівноваги 

Мета: прищепити навички самостійної роботи з необхідною довідковою 

літературою. Використовуючи один із пакетів прикладних програм, навчитись 

приймати рівноважні рішення, вивчити їх властивості, а також рівновагу за 

Нешем, активну рівновагу в грі чотирьох осіб, зокрема двох коаліцій. 

Короткі теоретичні відомості 
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Нехай G = {I, S, u} – гра в нормальній формі. Тоді s*∈S – рівновага Неша, 

якщо для всіх i, для всіх s'i∈Si, ми маємо: 

),(),( **

iiiiii ssussu −−
 .                                           (4.1) 

Рівновага Неша− це такий профіль стратегій, що жоден окремо взятий 

гравець не захоче змінити свою стратегію, якщо стратегії гравців, що 

залишилися залишаться незмінними. Рівновага Неша є основною концепцією 

розв’язання теоретико-ігрових завдань у суспільних науках. 

Послідовне видалення домінованих стратегій 

Якщо рівновага в сильно домінуючих стратегіях існує, то вона є досить 

обґрунтованим прогнозом дій гравців. На жаль, рівновага в сильно домінуючих 

стратегіях зустрічається далеко не вусіх іграх. 

Приклад. Розглянемо таку гру: 

  Гравець 2 

  U C R 

Гравець 1 

U 1,2 2,1 1,0 

L 0,5 1,2 7,4 

D -1,1 3,0 5,2 

 

У цій грі у гравця 1 немає домінуючих (і домінованих) стратегій. Однак у 

гравця 2 стратегія U домінує C. Отже, якщо гравець 2 раціональний, то він (за 

визначенням) не гратиме доміновану стратегію C. Якщо гравець 1 знає, що 

гравець 2 раціональний, то він може взагалі не враховувати існування стратегії 

C у гравця 2. Отже, він може розглядати наступну гру: 

  Гравець 2 

  U R 

Гравець 1 

U 1,2 1,0 

L 0,5 7,4 

D -1,1 5,2 
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Якщо гравець 1 (а) раціональний і (б) знає про те, що гравець 2 

раціональний, то він не буде грати доміновану стратегію D. З точки зору гравця 

2, матриця гри тоді виглядає так: 

  Гравець 2 

  U R 

Гравець 1 
U 1,2 1,0 

L 0,5 7,4 

    

 

Гравець 2 не гратиме доміновану стратегію R (тобто він завжди буде 

грати U). Правда, для цього він повинен бути впевнений у тому, що гравець 1 

знає про його (гравця 2) раціональності. Якщо гравець 1 впевнений, що гравець 

2 не гратиме R, то гра придбає наступний вигляд: 

  Гравець 2 

  U 

Гравець 1 
U 1,2 

L 0,5 

   

 

Висновки 

Гравцеві 1 залишається зіграти U – звичайно ж, за умови виконання 

наступної ітерації припущень про раціональності2. У результаті маємо прогноз: 

s*
1 = U, s*

2 = U. Процедура, яку ми виконали в попередньому прикладі, 

називається послідовне видалення домінованих стратегій. 

Приклад виконання завдання 

Завдання  

Написати програму, що реалізовує алгоритм побудови випадковим чином 

матриці виграшів гри за відомих рівноважних стратегіях за Нешем. 
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Відомий елемент q23=(3,5).Цей елемент є перетином стратегій двох 

гравців, що утворюють рівновагу Неша.Побудувати вихідну таблицю гри 

розміром 3х3. 

Розв’язання 

Можливий порядок відновлення таблиці: 

  Гравець 2 

  A B C 

Гравець 1 

D 4 3 3 

E 4 1 2 

F 4 q23=(3,5) 2 

 

Крок 1.  Гравцю 1 додаємо доміновану стратегію E(додається значення в 

комірку 1): виграш першого ≤ 3, виграш другого вибираємо випадковим чином: 

 A B C 

D    

E  2,-1  

F  3,5  

 

Крок 2.  Гравцю 2 додаємо доміновану стратегію С(додаються значення в 

комірки 2): виграш другого ≤ 4(5) відповідно до комірок, виграш першого 

вибираємо випадковим чином: 

 A B C 

D    

E  2,4 3,3 

F  3,5 5,4 

 

Крок 3.  Гравцю 1 додаємо доміновану стратегію D(додається значення в 

комірки 3): виграш першого ≤ 3(5)відповідно до комірок, виграш другого 

вибираємо випадковим чином: 
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 A B C 

D  2,1 0,6 

E  2,4 3,3 

F  3,5 5,4 

 

Крок 4.  Гравцю 2 додаємо доміновану стратегію A(додаються значення в 

комірки 4): виграш другого ≤ 1(4)(5) відповідно до комірок, виграш першого 

вибираємо випадковим чином: 

 A B C 

D 4,0 2,1 0,6 

E 7,3 2,4 3,3 

F 0,2 3,5 5,4 

 

Висновки 

  Гравець 2 

  A B C 

 

Гравець 1 

D 4,0 2,1 0,6 

E 7,3 2,4 3,3 

F 0,2 3,5 5,4 

 

Варіанти індивідуальних завданьлабораторної роботи № 4 

Завдання 

Відомий елемент qijматриці виграшів гри G. Цей елемент є перетином 

стратегій двох гравців, що утворюють рівновагу Неша. Побудувати вихідну 

таблицю гри розміром nxn. 

1. n=3;    q11=(7,9); 2. n=3;    q12=(6,4); 3. n=3;    q13=(7,5); 

4. n=4;    q12=(7,10); 5. n=4;    q13=(8,5); 6. n=4;    q14=(4,10); 
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7. n=5;    q12=(7,10); 8. n=5;    q14=(6,4); 9. n=5;    q21=(8,8); 

10. n=3;    q21=(6,2); 11. n=3;    q22=(4,8); 12. n=3;    q23=(5,4); 

13. n=4;    q21=(8,5); 14. n=4;    q22=(6,6); 15. n=4;    q23=(8,9). 

Контрольні питання 

1. Яка гра має єдину рівновагу Неша? 

2. Неформальне визначеннярівноваги за Нешем. 

3. Формальне визначення рівноваги за Нешем. 

4. Умови дотримання рівноваги за Нешем. 

5. Яка гра є антагоністичною?Яка гра є безкоаліційною? 

Література: [8;9;10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни «Бази даних та 

знань» здійснюється за 100-бальною рейтинговою шкалою (рис. 2.1). 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Схема оцінювання знань студентів 

 

Поточний контроль здійснюється у формі усного опитування, під час 

виконання лабораторних та практичних занять, а також перевірці контрольних 

(модульних) робіт. 
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Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Конфліктно-керовані системи» для студентів денної форми 

навчання за напрямом 6.040302 – «Інформатика» та зі спеціальності 113 – 

«Прикладна математика» (у тому числі скорочений термін навчання) 
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