


Назва дисципліни ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ (для бакалаврів-статистиків і 

механіків) 

Адреса викладання 

дисципліни 

вул. Університетська, 1, 79-000, м. Львів. 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Механіко-математичний факультет, кафедра математичної економіки, 

економетрії, фінансової та страхової математики 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

11 – математика і статистика; 111 – математика; спеціалізація 

статистика, механіка. 

Викладачі дисципліни Флюд Володимир Михайлович, к.ф.-м.н., доцент. 

Контактна інформація 

викладачів 

volodymyr.flyud@lnu.edu.ua 

Консультації з питань 

навчання по 

дисципліні 

відбуваються 

On-line консультації через MS Teams. Для погодження часу on-line 

консультацій слід звертатися до викладача на його електронну пошту: 

volodymyr.flyud@lnu.edu.ua 

Сторінка дисципліни Курс на порталі дистанційного навчання Moodle кафедри 
ЛНУ: Всі курси (lnu.edu.ua) 

Інформація про 

дисципліну 

Дисципліна “Основи економічного аналізу (для бакалаврів-

статистиків і механіків)” є дисципліною за вибором із спеціальності 

111 – математика для освітньої програми статистика, механіка 

підготовки бакалаврів, яка викладається у 7 семестрі в обсязі 2 

кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS) 

Коротка анотація 

дисципліни 

Теорія ігор відіграє важливу роль у економічному аналізі. Це 

математична дисципліна пошуку оптимальних рішень в умовах 

конфлікту, тобто в умовах, коли стикаються інтереси сторін, кожна з 

яких впливає на результат цього зіткнення, виходячи з власних 

інтересів. У даному курсі розглядаються некооперативні ігри, 

загальний підхід до визначення оптимального розв’язку і у залежності 

від кількості учасників конфлікту – різні ігрові моделі та способи їх 

розв’язання. 

Мета та цілі 

дисципліни 

Мета дисципліна – навчити студентів укладати математичні моделі 

ігрових ситуацій, їх класифікувати, та вибравши відповідні методи 

знаходити розв’язки відповідно до вибраної концепції. Для 

знаходження розв’язків студентам пропонується проводити 

обчислення у середовищі Python. 

Література для 

вивчення дисципліни 

1. Козицький В.А. Математична неорія некооперативних ігор. 

Ігри у нормальній формі: концепції розв’язання. Підручник. – 

Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2020. – 210 с. 

2. Козицький В.А. Математична неорія кооперативних ігор.. 

Підручник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2016. – 416 с. 

3. Бартіш М., Дудзяний М., Дослідження операцій. Ухвалення 

рішень і теорія ігор. . – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2009 – 

277 с. 

4. Моклячук М., Ямненко Р. Лекції з теорії вибору та прийняття 

рішень. – К: Київський ун-тет. 2007 – 255 с. 

5. Мулен Э. Теория игр с примерами из математической 

экономики. – М.: Мир. 1985. – 199 с. 

6. Петросян Л., Зенкевич А., Шевкопляс В. Теория игр.—Санк-

Петербург: БХВ-Петербург. 2012. – 424 с. 

Обсяг курсу 32 годин аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 16 годин 

лабораторних робіт/практичних занять та 32 годин самостійної роботи. 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде: 

 знати: ігри у нормальній формі та концепції їх розв’язання; 
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матричні ігри та методи їх розв’язування; методи дослідження 

розв’язку біматричних ігор; рівновагу Неша; дуополію Курно; 

модель Бертрана; дуополія Хотелінга; змішане розширення 

скінченої гри; нескінчені ігри; властивості матричних ігор; 

 вміти: створювати моделі соціально-економічних ігрових 

систем, розв’язувати скінчені ігри у чистих і мішаних стратегіях 

та досліджувати їхні розв’язки; розв’язувати нескінчені ігри у 

чистих і мішаних стратегіях та досліджувати їхні 

розв’язки;.будувати алгоритми знаходження розв’язків ігор у 

середовищі Python. 

Ключові слова Матрична гра, біматрична гра, скінчена гра, нескінчена гра, гра у 

нормальній формі, домінуючі стратегії, доміновані стратегії, рівновага 

Неша, дуополія Курно, оптимальність за Парето, чиста стратегія, 

мішана стратегія. 

Формат курсу Очний. 

Проведення лекцій, лабораторних робіт та консультації для кращого 

розуміння тем  

Теми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ігри у нормальній формі: ігри олігополії, матричні ігри, 

біматричні ігри. 

 Концепції розв’язання: домінуючі та доміновані стратегії, 

максимінні та оптимальні стратегії, процедура послідовного 

викреслення домінованих стратегій. 

 Рівновага Неша у грі n осіб. Часткова інформованість гравців, 

Рівновага за Штакельбергом. 

 Дуополія Курно з лінійною функцією попиту. Модель Бертрана. 

Дуополія Хотелінга. 

 Змішане розширення скінченої гри. Рівновага за Нешом у 

змішаних стратегіях. 

 Гра з ненульовою сумою на прямокутнику. Рівновага у 

максимінних стратегіях. 

 Матричні ігри. Властивості. Алгоритми розв’язування. 

 Змішане розширення нескінченої гри. 

Підсумковий контроль, 

форма 

Залік в кінці семестра. 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

математичного аналізу, лінійної алгебри. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, лекції, практичні заняття, дискусії, обговорення 

одержаних результатів, консультації. 

Необхідне обладнання Комп’ютер, проєктор, графічний планшет, мережеве обладнання, 

доступ до інтернету. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співвідношенням: 

 практичні/самостійні тощо: максимальна кількість балів 50; 

Дисципліна завершуються заліком у вигляді виконання та захисту 

індивідуальних завдань, максимальна кількість балів 50. 

Загалом протягом семестру 100 балів. 

Питання до екзамену 

(чи питання до 

контрольної роботи) 

Матеріали на залік розміщені на порталі дистанційного навчання 

Moodle кафедри ЛНУ: Всі курси (lnu.edu.ua) 

Опитування Анкет-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенні курсу. 
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СХЕМА КУРС 
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Тема, план, короткі тези 

Форма 
діяльності 

(заняття)
*
  

*
лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота 

Література, *** Ресурси в 
інтернеті 

З
ав

д
ан

н
я
, 
го

д
. 

Т
ер

м
ін

 в
и

к
о

н
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н
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1 Ігри у нормальній формі: ігри 

олігополії, матричні ігри, біматричні 

ігри.  

лекція Матеріали розміщені на 

порталі дистанційного 

навчання Moodle кафедри 
ЛНУ: Всі курси (lnu.edu.ua) 

2год  

2 Матрична антагоністична гра. 

Розв’язок у чистих та змішаних 

стратегіях. Змішане розширення гри. 

Методи знаходження розв’язку: 

загальний, зведення до задачі 

лінійного програмування. 

дискусія, 

групова 
робота 

Матеріали розміщені на 

порталі дистанційного 

навчання Moodle кафедри 
ЛНУ: Всі курси (lnu.edu.ua) 

Вправи 

1; 2 год 

 

3 Концепції розв’язання: домінуючі та 

доміновані стратегії, максимінні та 

оптимальні стратегії, процедура 

послідовного викреслення 

домінованих стратегій. 

лекція Матеріали розміщені на 

порталі дистанційного 

навчання Moodle кафедри 
ЛНУ: Всі курси (lnu.edu.ua) 

2 год  

4 Ігри із нульовою сумою 2×n і m×2, 

графоаналітичний метод знахо-

дження розв’язку. Написання проце-

дури у Python. Гра 2×2, виведення 

формул обчислення рівноваги у 

змішаних стратегіях. 

дискусія, 

групова 

робота 

Матеріали розміщені на 

порталі дистанційного 

навчання Moodle кафедри 
ЛНУ: Всі курси (lnu.edu.ua) 

Вправи 

2; 2 год 

 

5 Рівновага Неша у грі n осіб. Часткова 

інформованість гравців, Рівновага за 

Штакельбергом.  

лекція Матеріали розміщені на 

порталі дистанційного 

навчання Moodle кафедри 
ЛНУ: Всі курси (lnu.edu.ua) 

2 год  

6 Біматричні ігри. Процедура послі-

довного викреслення домінованих 

стратегій. Біматричні ігри 2×2, 

формули знаходження розв’язку. 

дискусія, 

групова 
робота 

Матеріали розміщені на 

порталі дистанційного 

навчання Moodle кафедри 
ЛНУ: Всі курси (lnu.edu.ua) 

Вправи 

3; 2 год 

 

7 Дуополія Курно з лінійною функ-

цією попиту. Модель Бертрана. Дуо-

полія Хотелінга. 

лекція Матеріали розміщені на 

порталі дистанційного 

навчання Moodle кафедри 
ЛНУ: Всі курси (lnu.edu.ua) 

2 год  

8 Біматрична гра. Знаходження роз-

в’язку у змішаних стратегіях. 

дискусія, 
групова 

робота 

Матеріали розміщені на 

порталі дистанційного 

навчання Moodle кафедри 
ЛНУ: Всі курси (lnu.edu.ua) 

Вправи 

4; 2 год 

 

9 Змішане розширення скінченої гри. 

Рівновага за Нешом у змішаних 

стратегіях. 

лекція Матеріали розміщені на 

порталі дистанційного 

навчання Moodle кафедри 
ЛНУ: Всі курси (lnu.edu.ua) 

2 год  

10 Скінчена гра з нульовою сумою. 

Оптимальні стратегії за критеріями 

Лапласа, Вальда, Севіджа, Гурвіца, 

Байєса. 

дискусія, 
групова 

робота 

Матеріали розміщені на 

порталі дистанційного 

навчання Moodle кафедри 
ЛНУ: Всі курси (lnu.edu.ua) 

Вправи 

5; 2 год 
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11 Гра з ненульовою сумою на пря-

мокутнику. Рівновага у максимінних 

стратегіях. 

лекція Матеріали розміщені на 

порталі дистанційного 

навчання Moodle кафедри 
ЛНУ: Всі курси (lnu.edu.ua) 

2 год  

12 Дослідження біматричної гри: 

множина профілів рівноважних за 

Нешом у чистих стратегіях, 

оптимальність за Парето, рівновага 

за Штакельбергом. 

дискусія, 

групова 
робота 

Матеріали розміщені на 

порталі дистанційного 

навчання Moodle кафедри 
ЛНУ: Всі курси (lnu.edu.ua) 

Вправи 

6; 2 год 

 

13 Матричні ігри. Властивості. Алго-

ритми розв’язування. 

лекція Матеріали розміщені на 

порталі дистанційного 

навчання Moodle кафедри 
ЛНУ: Всі курси (lnu.edu.ua) 

2 год  

14 Знаходження рівноваги за Нешом 

нескінченої гри на прямокутнику. 

дискусія, 

групова 
робота 

Матеріали розміщені на 

порталі дистанційного 

навчання Moodle кафедри 
ЛНУ: Всі курси (lnu.edu.ua) 

Вправи 

7; 2 год 

 

15 Змішане розширення нескінченої 

гри. 

лекція Матеріали розміщені на 

порталі дистанційного 

навчання Moodle кафедри 
ЛНУ: Всі курси (lnu.edu.ua) 

2 год  

16 Захист індивідуальних завдань. Залікова 

робота 

Матеріали на залік 

розміщені на порталі 

дистанційного навчання 

Moodle кафедри ЛНУ: Всі 
курси (lnu.edu.ua) 

Вибран

і 

завдан

ня із 

Вправ 

1-7 

2 год 
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