
№ 5 (50) березень 2021 р.  

 

7 

УДК  330.4                                                   

Волкодав Тетяна Анатоліївна,  
к. п. н., старший викладач кафедри фінансово-економічних дисциплін,  

Лісіцин Максим Олександрович 
студент групи 21-ФІН(б). 

 

Комунальний заклад вищої освіти  

«Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ІГОР З ПРИРОДОЮ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ 

ЕКОНОМІЧНИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ РИЗИКУ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 
 

У статті розглянуто сутність та історію розвитку теорії ігор, поняття гри з природою та умови її застосування 

при моделюванні соціально-економічних процесів. Також охарактеризовано і розглянуто на конкретному прикладі 

методи визначення оптимальної стратегії в умовах ризику та повної невизначеності. 
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Постановка проблеми. Одним з розділів 

прикладної математики, яка широко 

застосовується в економічних науках та 

реальній підприємницькій діяльності, є теорія 

ігор. Теорія ігор - це математичний апарат, що 

розглядає конфліктні ситуації, а також ситуації 

спільних дій кількох учасників. Завдання теорії 

ігор полягає у виборі оптимальної стратегії 

учасника гри з урахуванням інформації про 

інших учасників та розміру свого виграшу при 

виборі кожної зі стратегій [1].  

Враховуючи те, що реальні конфліктні 

ситуації досить складні і на них впливає безліч 

несуттєвих факторів, на практиці будують 

спрощені моделі конфліктних ситуацій.  

У випадку відсутності досить повної 

інформації виникає невизначеність у процесі 

прийняття рішення. Причинами такої 

невизначеності є неможливість отримання 

інформації до моменту прийняття рішення, 

занадто високі витрати на отримання інформації, 

неможливість усунення невизначеності з причин 

об'єктивного характеру, випадковий характер 

багатьох явищ. З метою зменшення 

несприятливих наслідків у кожному 

конкретному випадку слід враховувати ступінь 

ризику і наявну інформацію. І тут особа, яка має 

прийняти рішення, вступає в ігрові відносини з 

деякою абстрактною особою, яка умовно можна 

назвати «природою». Іншими словами, гравець 

повинен знаходити управлінське рішення, при 

умові, що природа не вибирає свідомо свої 

оптимальні стратегії. Разом з тим ми іноді маємо 

в своєму розпорядженні деякими імовірнісними 

характеристиками стану природи. Такого роду 

ситуації прийнято називати іграми з природою. 

Аналіз основних досліджень і публікацій.  

Елементи теорії ігор зародились ще у 

вісімнадцятому столітті. А. Курно і Ж. Бертран 

розглядали оптимальні рішення у виробництві 

в умовах олігополії. Саме ці задачі пізніше 

стали прикладами теорії ігор. Офіційно 

основоположником теорії ігор є американський 

математик Джон фон Нейман. У 1928 році він 

опублікував статтю «Про теорії суспільних 

ігор», в якій вперше було застосовано поняття 

«теорія ігор». Через 12 років теорія ігор вперше 

була систематично викладена. У 1944 році 

Джон фон Нейман і Оскар Морґенштерн 

оприлюднили свою наукову працю «Теорія ігор 

і економічна поведінка», в якій було 

сформульовано визначення «гри», як діяльності 

двох і більше учасників (гравців), яка має 

умови якогось «виграшу» і «програшу» та 

математично описаний спосіб пошуку 

оптимальних стратегій в грі, які ведуть до 

«виграшу» з якоюсь певною ймовірністю. З 

середини 1980-х рр. починається активне 

практичне використання теорії ігор, зокрема в 

економіці та менеджменті. У 1994 році Дж. 

Харшані і Р. Зельтен отримали Нобелівську 

премію з економіки за роботи в області теорії 

ігор. Робота «Стратегія конфлікту» 

нобелівського лауреата з економіки 2005 р. 

Томаса Шеллінга стала великим внеском у 

застосування теорії ігор. [2].  

Методи прийняття оптимальних рішень в 

умовах невизначеності на сучасному етапі 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F
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широко застосовуються в різних галузях: 

медицині, соціальному плануванні і 

прогнозуванні, економіці, науці та техніці. 

Однак, існують певні проблеми, з якими 

можна зіткнутися при практичному 

застосування теорії ігор при умові повної 

невизначеності. Її математичний апарат є 

доволі затратним, тому застосовують його 

лише для важливих та виправданих завдань: 

політика, економіка монополій тощо.   

Мета статті: охарактеризувати сутність гри 

з природою, методи визначення оптимальної 

стратегії в умовах ризику та невизначеності, 

розглянути на прикладі застосування гри з 

природою в економіці.  

Основні результати дослідження. Моделі 

теорії ігор, зокрема ігри з природою, мають  

дуже широке застосування в економіці: 

моделювання задач організації промисловості, 

торгів та аукціонів, виробничої поведінки 

фірм, моделювання конкуренції країн, 

торгівельної політики держав [3].  

Звичайно, цим застосування теорії ігор не 

вичерпується. Апарат теорії рівноваги та теорії 

ігор став основою для створення сучасних 

теорій  міжнародної торгівлі, оподаткування, 

суспільного блага, монетарної економіки, 

теорії виробничих організацій [4].  

Відмінність гри з природою полягає в тому, 

що в ній свідомо обирає стратегію тільки один 

учасник, другий гравець (природа) свідомо 

проти першого не діє, а виступає як такий 

партнер по грі, що не має конкретної мети і 

випадковим чином визначає чергові "ходи".  

Розглянемо загальну модель гри з природою. 

Нехай перший гравець має m можливих 

стратегій: А₁, А₂,…, Аₘ,  а в природи є n 

можливих станів (стратегій): П₁, П₂, …, Пₙ,   

тоді умови гри з природою задаються 

матрицею А виграшів гравця A: 
 

Таблиця 1  

Модель гри з природою 

Стратегії гравця А Стани природи 

 
П1 П2 … Пn 

A1 a11 a12 … a1n 

A2 a21 a21 … a2n 

… … … … … 

Am am1 am1 am1 amn 
 

Можливий також інший спосіб завдання 

матриці гри з природою: не у вигляді матриці 

виграшів, а у вигляді так званої матриці ризиків 

 

 
стратегії Ai  та при стані середовища  Пj 

називають різницю між його виграшем при 

умові, що він би знав, що станом середовища 

буде Пj, і виграшем, що гравець отримає, не 

маючи цієї інформації. Знаючи стан природи 

(стратегію) Пj, гравець вибирає ту стратегію, 

за якою його виграш максимальний, тобто 

     
У випадках, коли відомі ймовірності станів 

природи, використовують критерій Баєса-

Лапласа, при умові, коли невизначеність 

пов’язана з повною відсутністю інформації про 

ймовірності станів середовища, для визначення 

найкращих рішень використовуються критерії 

Лапласа, Вальда, максимаксу, Севіджа, Гурвиця. 

Розглянемо детально методи знаходження 

оптимальної стратегії у грі з природою на 

прикладі торговця сувенірами. 

Умова задачі. Продавець сувенірів має 

прийняти рішення, який обсяг партії сувенірів 

йому необхідно закупити в оптового 

постачальника у січні, щоб продавати їх у серпні. 

Він знає, що об’єм продажу в серпні має 

велику залежність від погоди. Оптовий 

постачальник постачає сувеніри за ціною 20 гр. 

од. за штуку і тільки трьома партіями: 300 шт., 

850 шт. и 1500 шт. Продавець сувенірів продає 

сувеніри за ціною 60 грн. од. за одну шт. 

Продавець сувенірів припускає, що коли у 

серпні буде холодно, то об’єм продажу сувенірів 

складе 300 шт., якщо прохолодно - 900 шт., 

якщо тепло -  1200 шт. та якщо жарко - 1500 шт. 

Необхідно скласти платіжну матрицю 

продавця сувенірів, яка буде відображати його 

прибуток та збитки, та матрицю ризиків. 

Визначити, яким  буде оптимальне рішення 

продавця сувенірів, використовуючи для 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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прийняття рішень критерій Лапласа, 

максимінний критерій Вальда, максимаксний 

критерій, критерій мінімаксного ризику Севіджа. 

Також визначити, яким буде оптимальне 

рішення продавця сувенірів при відомих 

ймовірностях настання  станів погоди в серпні, 

для холодної погоди 0,1, для прохолодної - 0,2, 

для теплої - 0,6 та для  жаркої - 0,1, якщо 

продавець використовує критерій 

максимального очікуваного виграшу та 

побудувати дерево рішень і визначити 

оптимальне рішення методом оберненого 

перерахунку. 

Побудуємо платіжну матрицю продавця 

сувенірів, яка відображає його прибуток та 

збитки від продажу сувенірів. Припустимо, 

продавець купить у постачальника партію 300 

шт. Тоді при будь-якій погоді обсяг продажу 

складе 300 сувенірів і прибуток становитиме: 

 

Припустимо, що продавець купить у 

постачальника партію 850 шт. 

Якщо буде холодно, то обсяг продажу 

складе 300 сувенірів і прибуток становитиме: 

 

При будь-якій іншій погоді обсяг продажу 

складе 850 сувенірів і прибуток становитиме: 

 

Припустимо, що продавець купить у 

постачальника партію 1500 шт. 

Якщо буде холодно, то обсяг продажу 

складе 300 сувенірів і продавець матиме 

збиток у розмірі:  

 
Якщо буде прохолодно, то обсяг продажу 

складе 900 сувенірів і прибуток становитиме:  
 

Якщо буде тепло, то обсяг продажу складе 

1200 сувенірів і прибуток становитиме: 

 

Якщо буде жарко, то обсяг продажу складе 

1500 сувенірів і прибуток становитиме: 

 
 

Таблиця 2 

Матриця прибутку 

Об'єм  

партії 

Очікувана погода у серпні 

Холодно Прохолодно Тепло Жарко 

300 900 1200 1500 

300 12000 12000 12000 12000 

850 1000 34000 34000 34000 

1500 -12000 24000 42000 60000 
 

Побудуємо матрицю ризиків, для чого від кожного елементу відповідного стовпця віднімемо 

його максимальний елемент. 
 

Таблиця 3  

Матриця ризиків 

Об'єм  

партії 

Очікувана погода у серпні 

Холодно Прохолодно Тепло Жарко 

300 0 -22000 -30000 -48000 

850 -11000 0 -8000 -26000 

1500 -24000 -10000 0 0 
 

Знайдемо оптимальне рішення продавця сувенірів, якщо невідомо, яка буде погода в серпні.  

Оптимальне рішення згідно критерію Лапласа визначається за формулою:   

Знайдемо середній очікуваний прибуток при кожній стратегії та виберемо максимальне значення. 
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Таблиця 4 

Критерій Лапласа 

Об'єм  

партії 

Очікувана погода у серпні  

 Холодно Прохолодно Тепло Жарко 

300 12000 12000 12000 12000 12000 

850 1000 34000 34000 34000 25750 

1500 -12000 24000 42000 60000 28500 

 
Як бачимо згідно критерію Лапласа оптимальним буде рішення продавця сувенірів 

закуповувати партію 1500 шт. 

 Оптимальне рішення згідно критерію Вальда визначається за формулою:  

 
Таблиця 5 

Критерій Вальда 

Об'єм  

партії 

Очікувана погода у серпні 
 Холодно Прохолодно Тепло Жарко 

300 12000 12000 12000 12000 12000 

850 1000 34000 34000 34000 1000 

1500 -12000 24000 42000 60000 -12000 

 
Згідно критерію Вальда оптимальним буде рішення продавця сувенірів закуповувати партію 

300 шт. 

Оптимальне рішення згідно критерію максимаксу визначається за формулою: 

  

Таблиця 6  

Критерій максимаксу 

Об'єм  

партії 

Очікувана погода у серпні 
 Холодно Прохолодно Тепло Жарко 

300 12000 12000 12000 12000 12000 

850 1000 34000 34000 34000 34000 

1500 -12000 24000 42000 60000 60000 

 
Згідно критерію максимаксу оптимальним буде рішення продавця сувенірів закуповувати 

партію 1500 шт. 

Оптимальне рішення згідно критерію Севіджа визначається за формулою:   

 
Знайдемо максимальні втрати при кожній стратегії та виберемо мінімальне значення. 

Таблиця 7 

Критерій Севіджа 

Об'єм  

партії 

Очікувана погода у серпні 

 

Холодно Прохолодно Тепло Жарко 

300 -11000 0 -8000 -26000 0 

850 -24000 -10000 0 0 0 

1500 -12000 -34000 -42000 -60000 -12000 
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Згідно критерію Севіджа оптимальним буде рішення продавця сувенірів закуповувати партію 

1500 шт. 

Визначимо, яким буде оптимальне рішення продавця сувенірів при відомих ймовірностях 

настання  станів погоди.  

Оптимальне рішення згідно критерію Баєса-Лапласа визначається за формулою:   

 

Таблиця 8 

Критерій Баєса-лапласа 

Об'єм  

партії 

Очікувана погода у серпні  

 Холодно Прохолодно Тепло Жарко 

300 12000 12000 12000 12000 12000 

850 1000 34000 34000 34000 30700 

1500 -12000 24000 42000 60000 34800 

qj 0,1 0,2 0,6 0,1 

 

 
Згідно критерію Баєса-Лапласа 

оптимальним буде рішення продавця сувенірів 

закуповувати партію 1500 шт. 

Побудуємо дерево рішень та визначимо 

оптимальну стратегію методом оберненого 

перерахунку (Рис. 1). 

Середній прибуток при кожній стратегії: 

Е1 = 1200 + 2400 + 7200 + 1200 = 12000 

Е2 = 100 + 6800 + 20400 + 3400 = 30700 

Е3 = -120 + 480 + 25200 + 6000 = 31560. 

Як бачимо, оптимальним рішенням для 

продавця сувенірів являється закупівля партії 

1500 шт. сувенірів, оскільки середній 

очікуваний прибуток при даній стратегії має 

максимальне значення та згідно більшості 

критеріїв дана стратегія є оптимальною. 
 

 
Рис. 1 – Дерево рішень 

 

Висновки та пропозиції.  Багато наук 

отримали свій розвиток багато в чому завдяки 

математичним методам, зокрема - економіка. 

Теорія ігор, зокрема гра з природою з часів свого 

зародження зазнали певних змін і модифікацій, але 

вони й далі розвиваються і на сьогоднішній день є 

досить актуальними як в економіці, так і в інших 

науках. Уміле застосування гри з природою при 

моделюванні економічних та соціальних процесів 

у майбутньому може бути досить ефективним як 

для підприємницької діяльності, так і для 

економіки нашої держави в цілому.
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Волкодав Т.А.,  Лисицын М.А. 

ПРИМЕНЕНИЕ ИГР С ПРИРОДОЙ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 

РИСКА И  НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

В статье рассмотрены сущность и историю развития теории игр, понятие игры с природой и условия ее 

применения при моделировании социально-экономических процессов. Также охарактеризованы и рассмотрены на 

конкретном примере методы определения оптимальной стратегии в условиях риска и полной неопределенности. 

Ключевые слова: теория игр, игра с природой, оптимальная стратегия, игрок, риск, полная неопределенность. 
 

Volkodav T.A., Lisitsyn M.A.   

APPLICATION OF GAMES WITH NATURE FOR MAKING ECONOMIC DECISIONS IN CONDITIONS OF RISK 

AND UNCERTAINTY 

The article considers the essence and history of game theory, the concept of playing with nature and the conditions of its 

application in modeling socio-economic processes. Methods for determining the optimal strategy in conditions of risk and 

complete uncertainty are also characterized and considered on a specific example. 

Key words: game theory, game with nature, optimal strategy, player, risk, complete uncertainty. 

 

 


