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1. Опис навчальної дисципліни 

Ступінь вищої освіти – бакалавр 

Галузь знань – 05 Соціально-поведінкові науки  

Спеціальність – 051 Економіка 

Освітня програма – 051 Економічна кібернетика 

Загальний обсяг дисципліни –  5 кредитів ЄКТС 

Статус дисципліни – вибіркова 

Навчально-науковий інститут фізики, математики, економіки та інноваційних 

технологій 

Кафедра – економіки та менеджменту 

Курс – 2; семестр – 4; вид підсумкового контролю – залік 

Мова навчання – українська. 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: поєднання традиційних форм аудиторного навчання з елементами 

інформаційних та інтерактивних технологій 

Форми навчання: денна, дистанційна 
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2. Викладачі 
Солтисік Оксана Орестівна 

E-mail: soltysik73@gmail.com 

Кандидат економічних наук, доцент 

 

3. Характеристика навчальної дисципліни 

1. Мета навчальної дисципліни − оволодіння основними принципами та 

інструментарієм теорії ігор щодо постановки задач, основних методів їх розв’язування та 

аналізу результатів із метою широкого використання в моделюванні економіки 

2. Результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Елементи теорії ігор в задачах 

моделювання економіки» студент повинен: 

знати: 

- основні поняття та категорії, які використовуються в теорії ігор; 

 - методи, підходи, моделі, принципи прийняття рішень економічними агентами в 

ситуаціях, коли на результат цих рішень впливають дії інших економічних суб’єктів;  

- основні властивості, якими володіють некооперативні і кооперативні ігри; 

 - поняття рівноваги по Нешу, як основний об’єкт вивчення теорії стратегічних ігор; 

 - основні направлення використання теорії ігор в її сучасному стані в прикладних 

економічних дослідженнях.  

вміти: 



 - формально записати ситуацію, на мові теорії ігор, тобто створити модель (гру); 

 - розв’язувати задачі по теорії ігор;  

- здійснювати пошук інформації і даних, необхідних для вирішення задач; 

 - будувати моделі, використовуючи засвоєні теоретико – ігрові поняття, 

інтерпретувати отримані результати;  

- знаходити рішення для стандартних типів некооперативних і кооперативних ігор. 

3. Компетентності . 

Навчальна дисципліна формує: 

Загальні компетентності: 

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

- Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

- Здатність до адаптації та дій в новій ситуації.  

              Фахові компетентності: 

- Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення 

економічних задач. 

- Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з обробки 

даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки аналітичних 

звітів. 

                Програмні результати навчання: 

- Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних 

принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки. 

- Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення 

економічних задач. 

 Пререквізити дисципліни. Вивчення даної дисципліни базується на знаннях з 

навчальних дисциплін таких як теорія ймовірностей та матстатистика, дослідження операцій, 

мікро-макроекономіка.  

 Постреквізити дисципліни. Набуті знання і вміння потрібні для успішного засвоєння 

таких дисциплін як економетрика, оптимізаційні методи та моделі. 

 

4. Програма дисципліни 

Тема 1. Антагоністичні ігри. 

 Завдання теорії ігор в цифровій економіці. Критерії і класифікації ігор. Вихідна 

модель матричної гри. Платіжна матриця. Змішані стратегії гравців. Мажорування стратегій. 

Принципи розв’язування матричних антагоністичних ігор. Розв’язування матричних 

антагоністичних ігор. Конкуруючі стратегії.  

Тема 2. Нормальна форма гри.  

Ситуація рівноваги. Ситуації рівноваги. Максимінна рівновага. Рівновага в 

домінантних стратегіях. Метод знаходження рівноваги Неша. Метод знаходження оптимуму 

за Парето. Метод знаходження рівноваги Штакельберга.  

Тема 3. Теоретико-ігрові моделі в динамічних іграх з повною інформацією.  

Динамічна гра. Досконала та недосконала інформація. Неповна інформація. 

Визначення гри в динамічній формі та приклади. Рішення гри в динамічній формі. Теорема 

Куна. Метод зворотної індукції. 

Тема 4. Застосування теорії ігор в економіці.  

Конкуренція і таємні змови. Ціноутворення..  

Тема 5. Моделі, засновані на статичних іграх з повною інформацією.  

Олігополія, рівновага на олігополістичному ринку. Дуополія Курно. Перевага 

ініціатора – модель Штакельберга. Цінова конкуренція – модель Бертрана.  

Тема 6. Моделі, засновані на статичних іграх з неповною інформацією. 

 Інтерпретація і маніпулювання інформацією в економіці. Ринок «лимонів»: 

невизначеність якості та ринковий механізм в економіці (модель Акерлофа). Теорія ринкових 

сигналів. Модель Спенса. Стратегічна поведінка фірми на ринку.  

Тема 7. Аукціони, торги та конкурси.  

 Аукціони. Аукціон Вікрі. Англійський аукціон. Голландський аукціон.  



Тема 8. Теоретико-ігрові моделі в іграх з природою. 

 Основні поняття теорії статистичних ігор. Ігри з природою. Прийняття рішень за 

умов невизначеності стану середовища. Критерії щодо прийняття рішень в умовах 

невизначеності стану середовища. Визначення оптимальної стратегії підприємства в умовах 

ризику і невизначеності з використанням матричних ігор  

Тема 9. Кооперативні ігри. 

 Кооперативні ігри. Математичне представлення кооперативної гри. Властивості 

характеристичної функції. Рішення кооперативних ігор. С-ядро. Вектор Шеплі.  

Тема 10. Теорія ринкових сигналів. 

Теорія ринкових сигналів. Інформаційні сигнали в економіці. Потоки інформаційних 

сигналів в економіці. Методи боротьби з інформаційною асиметрією. 

Тема 11. Моделювання економіки та ігрові моделі. 

Ігрова модель поведінки на ринку двох конкуруючих фірм на Python. Функція 

корисності, її інтегрування в теоретико-ігрові моделі. Моделі переговорів, ігри «ультиматум» 

і «диктатор». 

 

Тематика практичних занять 
1. Антагоністичні ігри. 

2. Нормальна форма гри.  

3. Теоретико-ігрові моделі в динамічних іграх з повною інформацією.  

4. Застосування теорії ігор в економіці.  

5. Моделі, засновані на статичних іграх з повною інформацією.  

6. Моделі, засновані на статичних іграх з неповною інформацією. 

7. Аукціони, торги та конкурси.  

8. Теоретико-ігрові моделі в іграх з природою. 

9. Кооперативні ігри. 

10. Теорія ринкових сигналів. 

11. Моделювання економіки та ігрові моделі. 

12. Моделі переговорів, ігри «ультиматум» і «диктатор». 

 

5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення (обладнання) 

Лекційні заняття проводяться в аудиторії теоретичного навчання або дистанційно, 

практичні заняття в комп’ютерних класах або дистаційно. 

Технічне забезпечення та програмне забезпечення навчальної дисципліни: ноутбук або 

ПК, Microsoft Excel, R, MAXIMA. 

 

6. Система оцінювання 
Поточна успішність (max = 100) складається з балів, отриманих на практичних 

заняттях (36 балів), написання 2-ох контрольних (28 балів) та 4-ох самостійних робіт (36 

балів).  

         Оцінювання здійснюється за накопичувальною бальною системою. Тобто студент може 

отримати максимально 36 балів, відповідаючи усно і отримавши максимально 3 бали за 

кожне практичне заняття. Робота на практичних заняттях оцінюються в 0; 1; 2; 3 балів. 

Пропущене практичне заняття студент повинен відпрацювати у вигляді вибіркового усного 

опитування з теми.  

                             Оцінювання навчальних досягнень студента  

Робота на практичних заняттях 
Самостійні 

 роботи 

Контрольні 

роботи 
Сума Залік 

36 4*9б.=36б. 2*14б.=28б. 100б. 100б. 

 

 Дисципліна вивчається один семестр і формою підсумкового контролю є залік. Залік 

за талоном №2 і перед комісією проводиться в усній формі з оцінюванням за стобальною 

шкалою. Студенти, які навчаються за індивідуальним навчальним планом проходять усі види 

підсумкової атестації у терміни визначені індивідуальним планом. Оцінка виставляється за 



шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС.  

 

7. Політика дисципліни 
Студент повинен дотримуватися принципів  академічної доброчесності, зокрема 

недопущення академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації, списування під час 

поточного та підсумкового контролю. 

Студент зобов'язаний виконувати правила  внутрішнього розпорядку університету, 

відвідувати навчальні  заняття згідно з розкладом, дотримуватися норм етики поведінки. Для 

забезпечення необхідної якості знань студент повинен регулярно готуватись до занять, 

працювати з навчальною літературою, з Інтернет-мережевими ресурсами. 

Пропущені семінарські заняття відпрацьовуються за узгодженим з викладачем розкладом. 

 

8. Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна література 

1. Вітлінський В.В. Моделювання економіки: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2003. – 408с. 

2. Вітлінський В.В. Математичне програмування: Навч.-метод. посібник для 

самост.вивч. дисц. / Вітлінський В.В., Наконечний С.І., Терещенко Т.О. – К.: КНЕУ, 2001. – 

248с.  

3. Вітлінський В.В. Економічний ризик: ігрові моделі: Навч. посібник / 

В.В.Вітлінський, П.І.Верченко, А.В.Сігал, Я.С. Наконечний; За ред.. дра екон. наук, проф. 

В.В.Вітлінського. – К.:КНЕУ, 2002. – 446с.  

4. Вітлінський В.В. Аналіз моделювання та управління економічним ризиком: Навч.-

метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ Вітлінський В.В., Верчено П.І – К.:КНЕУ, 200. – 292с. 

5. Максишко Н.К. Оптимізаційні методи та моделі : Навч. посіб. / Н. К. Максишко, С. 

С.Чеверда. – Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – 94 с.  

6. Петров Э.Г. Методы и средства принятия решений в социальноэкономических и 

технических системах. Учебное пособие / Э.Г. Петров, М.В.Новожилова, И.В Гребенник, 

Н.А. Соколова / Под общей редакцией Э.Г.Петрова – Херсон: ОЛДІ-плюс, 2003. - 380 с.  

7. Системи підтримки прийняття рішень: Навч. посібник / О.І. Пушкар, В.М. 

Гіковатий, О.С. Євєеєв, Л.В. Потрашкова, За ред. д-ра екон. наук, проф.. Пушкаря О.І. – Х.: 

ВД”ІНЖЕК”, 2006. - 304 с.   

8. Солтисік О.О. Методичні рекомендації до практичних занять з курсу 

«Оптимізаційні методи та моделі» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка». 

/Оксана Солтисік, Любов Квасній. – Трускавець: Редакційно-видавничий відділ 

Прикарпатського інституту ім. М. Грушевського МАУП, 2020. – 97 с.  

9. Солтисік О.О. Оптимізаційні методи та моделі: навчальний посібник. /Оксана 

Солтисік, Любов Квасній. – Трускавець: Редакційно-видавничий відділ Прикарпатського 

інституту ім. М. Грушевського МАУП, 2020. – 200 с. 

10. Шиян А.А. Теорія ігор: основи та застосування в економіці та менеджменті. 

Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 164 с. 

Додаткова література 

1. Исследование операций в экономике : учеб. пос. для вузов / под ред. проф. Н.Ш. 

Кремера. – М. : ЮНИТИ, 2002. – 407 с.  

2. Кишакевич Б. Ю., Солтисік О.О. Економетрика: навчально-методичний посібник. / 

Богдан Кишакевич, Оксана Солтисік. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 125 с. 

3. Кобелев Н.Б. Практика применения экономико-математических методов и 

моделей/ Учеб.практ.пособие.– М.: ЗАО «Финстатинформ», 2000. – 246с.  

4. Заруба В.Я. Дослідницький тренінг: виявлення проблем бізнесу і пошук шляхів їх 

розв'язання: Навчально-методичний посібник/ В.Я. Заруба, О.О.Антонець., А.О. Харченко, 

О.І. Савченко, Р.О. Несторенко / За редакцією проф. В.Я. Заруби – Харків : ТОВ «Щедра 

садиба плюс», 2015. – 108 с.  



 


