
1.  Назва 

дысцыпліны  

ТЭОРЫЯ ГУЛЬНЯЎ І ДАСЛЕДАВАННЕ АПЕРАЦЫЙ 

 

2.  Курс навучання, 

спецыяльнасць 

1, 1-31 81 06 Вэб- праграмаванне і інтэрнэт-тэхналогіі  

3.  Семестр 

навучання  

2 

4.  Колькасць 

крэдытаў 

3 

5.  Прозвішча, імя і 

імя па бацьку 

лектара 

Бахцін Віктар Іванавіч 

6.  Мэты вывучэння 

дысцыпліны  

Азнаямленне студэнтаў з асноўнымі спосабамі матэматычнай 

фармалізацыі канфліктных сітуацый у эканамічнай і сацыяльнай 

сферах і прынцыпамі іх дазволу. 

Навучанне розным эфектыўным спосабам дазволу канфліктных 

сітуацый з улікам інтарэсаў канфліктуючых бакоў. 

Павышэнне агульнага ўзроўню матэматычнай культуры і 

ўдасканаленне навыкаў выкарыстання матэматычных метадаў для 

вырашэння прыкладных праблем. 

 

У выніку вывучэння дысцыпліны навучэнец павінен 

ведаць: 

- вызначэнне гульні ў разгорнутай і нармальнай формах, іх 

узаемасувязі; 

- гульні з поўнай і няпоўнай інфармацыяй, гульні з дасканалай 

памяццю; 

- дамінуючыя і недоминируемые стратэгіі; 

- асцярожныя стратэгіі; 

- аптымальныя па Парэта зыходы; 

- матрычныя і биматричные гульні; 

- змешаныя і паводніцкія стратэгіі, іх эквивалнетность; 

- седловые кропкі і раўнавагі Нэша; 

- дасканалыя і секвенциальные раўнавагі; 

- ўласцівасці раўнавагаў ў паўтаральных гульнях; 

умець: 

- фармалізаваць гульню ў нармальнай і (або) разгорнутай форме; 

- знаходзіць раўнавагі метадам паслядоўнага выключэння 

доминируемых стратэгій; 

- знаходзіць раўнавагі ў пазіцыйных гульнях метадам Цермело-

Куна; 

- знаходзіць раўнавагі ў змешаных пашырэннях матрычных і 

биматричных гульняў графоаналитическим метадам; 

- знаходзіць дасканалыя і секвенциальные раўнавагі; 

валодаць: 

- асноўнымі паняццямі рацыянальнага паводзінаў гульцоў ва 

ўмовах агульнага веды і няпоўнай інфармацыі. 

7.  Пререквизиты 

Prerequisite  

лінейная алгебра 

Асновы тэорыі верагоднасцяў 

Асновы матэматычнага аналізу 



8.  Змест 

дысцыпліны 

Гульні ў разгорнутай і нармальнай форме. Інфармацыйныя 

мноства. Гульні з дасканалай памяццю і пазіцыйныя гульні. 

Алгарытм Цермело-Куна. Доминируемые і недоминируемые 

стратэгіі. Паслядоўнае выключэнне доминируемых стратэгій. 

Стаўленне парадку на мностве зыходаў і оптымум па Парэта. 

Змешаныя і паводніцкія стратэгіі, іх эквівалентнасць. Кананічныя 

правілы прыняцця рашэнняў. Раўнавагі Нэша, іх існаванне. 

Ўзаемасувязь раўнавагаў ў чыстых і змешаных стратэгіях. Спосабы 

пошуку раўнавагаў Нэша. Гульні двух асоб з нулявой сумай. 

Тэарэма Фон Нэймана пра минимаксе. Седловые кропкі. 

Бясконцыя гульні. Недахопы раўнавагаў Нэша. Дасканалыя і 

секвенциальные раўнавагі, іх існаванне. Раўнавагі ў паўтаральных 

гульнях. 

9.  Рэкамендуемая 

літаратура  

асноўная 

1. Бахцін У.І., Кавалѐнак А.П., Лебедзеў А.В., Лысенка Ю.В. 

Даследаванне аперацый. - Мінск, БДУ 2003 

2 Myerson R. Game theory: analysis of conflict. 1997. 

дадатковая 

3. Мулен P. Тэорыя гульняў і эканамічныя прыкладання. 1979. 

4. Оўэн Г. Тэорыя гульняў. 1971. 

5. Петрасян Л.А., Зянкевіч Н.А., Сѐміна Я.А. Тэорыя гульняў. 1998. 

10.  Метады 

выкладання  

Лекцыі, практычныя заняткі, УИРС 

11.  Мова навучання  Руская 

12.  Умовы 

(патрабаванні), 

бягучы кантроль  

- кантрольная работа; 

 

13.  Форма атэстацыі  залік 

 


