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Обґрунтування актуальності проблеми. Актуальність роботи обумовлена 

зростанням на ринку IT-компаній - підприємств, які виконують такі функції, як: 

забезпечення інформаційними технологіями, підвищення ефективності 

діяльності компаній за допомогою оптимізації інформаційних потоків, 

реалізації IT проектів. Комплексні зусилля підприємства спрямовані на 

одержання стабільного прибутку на підставі задоволення потреб споживачів. 

Використання традиційних методів оптимізації не дають повної оцінки стану 

підприємства. Тому завдяки впровадженню моделі теорії ігор підприємство 

зможе вирішувати складні завдання та прийняти оптимальні управлінські 

рішення, які вплинуть на його прибутковість, а також зможе прогнозувати дії 

конкурентів, що є перевагою і збільшує його конкурентоспроможність. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теорія ігор бере свій початок з 

неокласичної економіки. Хоча теорія ігор спочатку і розглядала економічні 

моделі, аж до 1950-х вона залишалася формальною теорією в рамках 

математики. Значний внесок у становлення і розвиток теорії ігор за 

визначенням взаємовідносин між учасниками ринку в конкурентній боротьбі в 

різні роки зробили О. Курно, Дж. Бертран, Ф. Еджуорт, Г. Хотеллінга, Е. 

Чемберлен, Г. фон Штакельберг, Дж. Фон Нейман і О. Моргенштейн і інші 

вчені. У 1960-1970 рр. інтерес до теорії ігор згасає, незважаючи на значні 

математичні результати, отримані на той час. З середини 1980-х рр. 

починається активне практичне використання теорії ігор, особливо в економіці  

і менеджменті. За останні 20 - 30 років значення теорії ігор і інтерес до неї 

значно зростає, деякі напрямки сучасної економічної теорії неможливо 

викласти без застосування теорії ігор. Великим внеском у застосування теорії 

ігор стала робота Томаса Шеллінга, лауреата премії з економіки пам'яті 

Альфреда Нобеля 2005 року, «Стратегія конфлікту». Т. Шеллінг розглядає різні 

«стратегії» поведінки учасників конфлікту. 

Незважаючи на досить велику кількість наукових розробок в області 

теорії ігор, використання математичного апарату теорії ігор в управлінських 

рішеннях залишаються без належної уваги, що обумовлює актуальність 

дослідження. 

Мета роботи – дослідження методів підтримки прийняття управлінських 

рішень в IT-компанії. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Статистичні ігри, зокрема ігри 
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з природою як модель прийняття рішень в умовах невизначеності і ризику, є 

ключовими в теорії ігор і безпосередньо пов'язані з вирішенням управлінських 

завдань. 

Під грою з «природою» розуміється модель конфліктної ситуації, де в 

якості однієї з конфліктуючих сторін виступає якась об'єктивна реальність, яка 

називається «природою», дії якої може впливати на вибір іншого гравця, який 

приймає рішення. 

Ця математична модель допомагає вирішувати завдання ІТ-компанії 

пов'язані зі встановленням цін, розмірів випуску продукту, визначенням витрат 

на рекламу та на просування товарів на ринок, коливанням попиту на товар або 

коливанням курсу валюти. 

Гра з природою представляється у вигляді платіжної матриці, елементи 

якої - виграші гравця А, але не є програшами природи П. 

Кожен елемент платіжної матриці aij – виграш гравця А при стратегії Ai та 

стані природи Пj. 

 

Виграші гравця А 
 

 
 

Природа (П) 

 

Розрізняють два математичних методи в іграх з природою: 

1. Метод прийняття рішень в умовах невизначеності. Суть його 

полягає в тому, що при частковій або повній відсутності інформації про стан 

«природи» гравцеві потрібно визначити найкраще рішення, яке принесе йому 

найбільший виграш. Тобто, наприклад, дві ІТ-компанії розробили нове ПО і 

першому гравцю потрібно зробити вибір, коли його випустити: до конкурента, 

разом з ним або після. Для прийняття рішення існує декілька критеріїв: 

 критерій Вальда. Критерій направляє особу, яка приймає рішення, на 

занадто обережну лінію поведінки, тому його використовують тоді, коли 

необхідно забезпечити успіх при будь-яких ймовірних умовах. 
W  max i min j aij 

Критерій Вальда призначений для вибору варіанту з найбільшим 

показником ефективності з мінімально можливих показників для кожного з цих 

варіантів. Цей критерій забезпечує максимізацію мінімального виграшу, який 

може бути отриманий при реалізації кожного з варіантів стратегій. 

 критерій Севіджа. 

S  min i max j rij (1) 

 
Використання критерію Севіджа дозволяє будь-що уникнути ризику при 

виборі стратегії, а значить, уникнути програшу (втрат). 
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 критерій оптимізму. Критерій оптимізму використовується, коли 

гравець виявляється в безвихідному становищі, коли будь-який його крок рівно 

можливо може виявитися як абсолютним виграшом, так і повним провалом. 

Цей критерій передбачає, що розвиток ситуації буде сприятливим для особи, 

яка приймає рішення. Внаслідок цього, оптимальним вибором буде варіант з 

найбільшим значенням показника ефективності в матриці прибутковості. 

Якщо дана матриця виграшів, то критерій оптимізму матиме вигляд: 

Но  maxi min j aij , 

Ho   maxi i , 

i  max j aij 

 

(2) 

 критерій Гурвіца (зважує песимістичний і оптимістичний підходи до 

аналізу невизначеній ситуації). Призначений для вибору деякого середнього 

елемента матриці прибутковості, що відрізняється від крайніх станів - від 

мінімального і максимального елементів: 
H  max i   max j aij  1    min j aij , (3) 

 
е λ – коефіцієнт оптимізму, 0 ≤ λ ≤ 1. 

Критерій Гурвіца дозволяє уникнути невиправданого оптимізму і 

крайнього песимізму щодо очікуваної прибутковості - і вибрати найбільш 

ймовірний варіант стратегії, що забезпечує найкращу ефективність. 

2. Метод прийняття рішень в умовах ризику. У цьому випадку, коли 

відомі ймовірності реалізації усіх можливих варіантів, визначають варіант дій, 

пов'язаний з найкращими можливими результатами. 

Для знаходження оптимальної стратегії в невідомих умовах з відомими 

можливостями можна користуватися критерієм Байеса-Лапласа: 
n 

r  min  min rij q j 
 i     ri 

i 
j 1 

(4) 

 

Якщо у гравця немає інформації про ймовірності q j 

ймовірності вважають рівними один одному: 

станів природи, то 

q1  q2  ...  qn  1/ n (5) 
 

Висновки даного дослідження. У даній роботі вирішувалося завдання 

проведення аналізу існуючих економіко-математичних методів і моделей для 

оптимізації прийняття управлінських рішень в IT-компанії на основі теорії ігор. 

На підставі цієї інформації можна зробити такі висновки: 

Існує ряд методів, які застосовуються в роботі. Вони допомагають 

визначити найкращу стратегію різних економічних ситуацій. 

Розглянувши декілька математичних методів, можна зробити висновок, 

що основне завдання полягає в тому, щоб знайти оптимальні (або хоча б 

раціональні) стратегії, найкращим чином приводять систему до мети при
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заданих зовнішніх умовах. Якщо рішення приймається в умовах невизначеності, 

то найкраще використовувати кілька критеріїв. У тому випадку, якщо 

рекомендації збігаються, можна з упевненістю вибирати найкраще рішення. 
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