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Көбінесе шешім қабылдау барысында сыртқы жағдай туралы ақпарат жеткіліксіз 
болғандықтан, оқиға нәтижесінің ықтималдылығын тіпті шамамен де анықтау 
мүмкін емес. Бұл белгісіздік көптеген әр түрлі факторлардан қалыптасады. 
Мысалы, мемлекеттегі экономикалық ахуал, инфляция деңгейі, валюта бағамы, 
нарықтық жағдайлар, саяси қарым-қатынастар, ауа райы, табиғи факторлар және 
т.б. Бұл жағдайда ықтималдық белгісіздік жағдайында шешім қабылдау туралы 
айтылады.  

Ойындар теориясы және шешім қабылдау теориясының тұрғысынан  
тәуекелдік пен белгісіздік ұғымдары әр түрлі: белгісіздікке қарағанда тәуекелділік 
оқиғалар жиынтығының ықтималдығын бағалау мүмкіндігін ескереді. Белгісіздік 
шарттары оқиғалар нәтижелерінің ықтималдығын бағалауға мүмкіндік бермейді. 
Кейбір жағдайларда тек ықтималдықтың үлестіру функциясы туралы ғана ақпарат 
қол жетімді болады.  Ықтималдық теориясына сәйкес оқиғаның ықтималдығы [0;1] 
аралығындағы  нақты сан болып табылады, сондай-ақ ол оқиға қаншалықты орын 
алуы мүмкін болса, оның мәні соншалықты жоғары болады [1,2]. 

Белгісіздік іс-әрекеттер нәтижелерінің анық болмауына (детерминдік емес) 
әкелетін факторлардың бар болуын ескереді, ал осы факторлардың нәтижелерге 
мүмкін болатын әсері белгісіз болуы мүмкін, мысалы, жобаны іске асыру туралы 
ақпараттың толық және дәл еместігін келтіруге болады. 

Белгісіздік ақпараттың барлық өңделу кезеңінде пайда болады. Белгісіздікті 
өлшеу қиынға соғады, әдетте оны сапа тұрғысынан жоғары немесе төмен, көп 
немесе аз деп бағалайды. Белгісіздікті пайыздық мөлшерде өте сирек өлшейді. 
Белгісіздік – тәуекелділіктің пайда болуының басты себепкері. Сондықтан 
кәсіпорынның басты міндеті қызметімен байланысты орын алатын тәуекелдікті 
тудыратын белгісіздік көлемін азайту болып табылады [3]. 

Егер шешім қабылдау үдерісі объективтік жағдайларға тәуелді болса, онда 
ол жағдайдың математикалық моделін «табиғатпен ойын» деп атайды. Осындай 
модельдерді «Табиғатпен ойын теориясы» («Шешім қабылдау теориясы») деп 
аталатын математиканың бір бөлігі оқытады. Ол біздің бақылауымыздан тыс 
белгісіздік жағдайында ұтымды шешім қабылдау үшін пайдаланылады. 

Ойында мүдделі (қызығушылығы бар) жақтар ойыншылар деп аталады. 
Табиғатпен ойынды жұптық ойын деп былайша анықтауға болады. Бұл ойын 
барысында өзіне ойынның ең ұтымды нәтижесін көздеген, көбірек пайда табуға 
қызығатын А саналы ойыншысы, табиғаттың нәтижесіне немқұрайлы қарайтын П 
ойыншысына қарама-қарсы ойнайды. Сірә, табиғатпен ойын кезінде А 
ойыншысына ғана ең жақсы ұсыныстар табу керек, себебі табиғат өзіне тиесілі 
заңдарына сәйкес дамып, ұсыныстар қажет етпейді.  

Мысалы, А ойыншысы m-ға тең А1, 𝐴2,…., 𝐴𝑚 атты мүмкін болатын 
стратегияларға ие, ал П ойыншысы n-ға тең  П1, П2,…., П𝑛 жағдайда болуы мүмкін 

деп жорамалдайық. Әдетте, А ойыншысы табиғаттың әр    П𝑗, j=1,…,n жағдайында 

таңдаған 𝐴𝑖, i =1,...,m стратегиясының нәтижесін бағалауға мүмкіншілігі бар, 
сондай-ақ ол нәтиже 𝑎𝑖𝑗 нақты сандармен белгіленеді және ол сандар А 

ойыншысының ұтыстары деп аталады. Бұл жағдайда ойын P = [𝑎𝑖𝑗 𝑚∗𝑛] төлем 
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матрицасы (ойын матрицасы) деп аталатын матрицамен беріледі [2,4,5]. Кейбір 
авторлар оны төлемдік матрицасы деп те атайды [2]. 

Егер төлем матрицасында k-жолының элементтері s-жолының 

элементтерінен аз болмаса, яғни 𝑎𝑘𝑗 ≥ 𝑎𝑠𝑗(𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅), онда қайталайтын s-жолын 

алып тастауға болады, себебі А𝐾 стратегиясынан аспайтын А𝑆 стратегиясын 
анықтайды. Бұл ойынның төлем матрицасын қарапайымдауға мүмкіндік береді. 
Табиғаттың кез келген жағдайын қоспауға болмайды, себебі ол А ойыншысына 
тиімді немесе тиімді еместігіне қарамастан, табиғат өзінің кез келген жағдайын іске 
асыра алады. 

 

                    П𝐽 П1 П2           … П𝑛 

𝐴𝑖 

𝐴1 𝑎11 𝑎12          … 𝑎1𝑛 

П2 𝑎21 𝑎22          … 𝑎2𝑛 

         …         …          …          … 

𝐴𝑚 𝑎𝑚1 𝑎𝑚2          … 𝑎𝑚𝑛 

       
1-сурет – Ойынның төлем матрицасының көрінісі 

 
Белгісіздікпен байланысты шешім қабылдау үдерісінде көбінесе Вальд, 

maximax, Сэвидж, Гурвиц және көбейту критерийлері мен қағидалары 
қолданылады [2, 4, 5, 6, 7].           

Оңтайлы шешім қабылдау үдерісінде Вальд  критерийін (Wald’s maximin 
criterion) пайдалануға болады, егер табиғат жағдайларының ықтималдықтары 
белгісіз болса және олар туралы ешқандай статистикалық ақпарат алу мүмкіндігі 
болмағанда.  

Вальд критерийі пессимизм шегінің критерийі болып табылады, себебі бұл 
жерде А ойыншысы П табиғаты оған қарсы ең жаман түрде әрекет етеді деген 

болжамға негізделеді, яғни табиғат сондай П𝐽 жағдайын іске асырады, оның 

нәтижесінде А ойыншысы ең төменгі ұтысға ие болады. Әрбір таза стратегияның 
тиімділігі мына формуламен есептеледі: 

 

𝑤𝑖 = min  𝑎𝑖𝑗,   (𝑖 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ).                                                                        (1) 

           ≤ 𝑗 ≤ 𝑛 
 
Вальд критерийі бойынша тиімділік көрсеткіші ең жоғарғы болатын таза 

стратегия оңтайлы болып саналады, яғни maximin орын алады: 
 
w = max   𝑤𝑖   =      max       min   𝑎𝑖𝑗.                                                              (2)                                                               

  1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑚        1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑚    1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛 
 
Осы критерий негізінде таңдалған нұсқалар тәуекелді толығымен жояды. Бұл 

жағдай шешім қабылдаушының өзі көздегеннен нашар нәтижеге тап болмайтынын 
білдіреді. Вальд критерийін maximin қағидасы деп жиі атайды. Осы критерий 
ойыншының тәуекелін мейлінше азайтады, алайда, оны қолданғанда тиімділігі 
жоғары болып табылатын көптеген стратегияларды қабылдаудан негізсіз бас 
тартылады. Бұл әдіс стратегияның тиімділігін жасанды түрде төмендетеді, 
сондықтан оны кепілдендірілген нәтижеге қол жеткізу қажеттілігі туралы сөз 
қозғалғанда пайдаланған дұрыс болады. 

Вальд критерийіне диаметрлік қарама-қарсы ол maximax (maximax criterion) 
Бұл критерийдің қағидасы, нарық ортасы немесе табиғат кез келген уақытда тек 
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қолайлы жағдайда болады деп қарастырудан және осыған байланысты барлық 
нәтижелердің арасынан тек ең жоғары ұтысқа ие таза стратегияны таңдаудан 
тұрады. Онда таза стратегия оңтайлы болып саналады, егер maximax орын алса: 

 
w = max   𝑤𝑖   =   max       max   𝑎𝑖𝑗.                                                             (3)                                                               

  1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑚        1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑚    1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛 
 
Сэвидж критерийі (Savage’s minimax regret criterion), Вальд критерийіне 

ұқсас, пессимизм шегінің критерийі болып табылады, себебі А ойыншысына 
табиғат ең қолайсыз жағдайын өткізе алатындығына негізделген. Сэвидж 
критерийі оңтайлы таза стратегия ретінде ең жоғары тәуекелді мейлінше 
төмендетін стратегияны таңдауды ұсынады. Сэвидж критерийін қолдану үшін 
жасаған төлем матрицасынан тәуекелдік матрицасын құрастыруға ауысу қажет.  

Табиғаттың Пj жағдайында Ai таза стратегиясын пайдаланғандағы А 
ойыншысының rij  тәуекелділігі деп табиғаттың орын алған Пj жағдайындағы оның 

ең жоғары max aij (i бойынша) ұтысымен табиғаттың қайсы жағдайы орын 
алатынын білмеген жағдайдағы ойыншының aij ұтысының арасындағы 
айырмашылығын айтады. Тәуекелділік матрицасының rij элементі мына 
формуламен анықталады: 

 
                                              𝑟𝑖𝑗 = 𝛽𝑗 - 𝑎𝑖𝑗 ≥ 0                                                  (4) 

 
𝛽𝑗 - бұл  П𝑗 жағдайындағы А ойыншысының мүмкін болатын мейлінше жоғары 

ұтысы. Онда Сэвидж критерийі үшін тиімділік көрсеткіші мейлінше жоғары 
тәуекелдің мәні ретінде анықталады: 

 

                          𝑠𝑖= max 𝑟𝑖𝑗,    (𝑖 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ )                                                             (5) 

                       1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛                                                             
      
Ал ойын бағасы тең болады: 
 
                s = min     𝑠𝑖 = min        max  𝑟𝑖𝑗                                                   (6) 

                 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑚    1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑚   1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛 
 
Осыдан Сэвидж критерийін minimax қағидасы деп те атайды. Оны 

пайдаланған кезде, шешім қабылдау жағдайы Вальд критерийін қолданған кездегі 
талаптармен сай болуы тиіс. Minimax қағидасы, maximin  қағидасына қарағанда, 
тек жоғалтуларды төмендетуге ғана емес, сондай-ақ, пайданы жоғалтуды 
төмендетуге бағытталған. Ол қосымша пайданы алу үшін, белгілі бір дәрежеде 
тәуекелге бел бууды қарастырады. Бірақ Сэвидж критерийі сыртқы ортаның 
жағымсыз дамуымен байланысты тәуекелін ескермейді. 

Maximin және minimax қағидаларының арасында орналасқан, салыстырмалы 
түрде теңестірілген шешімді табуды Гурвиц критерийі (Hurwicz’s criterion) ұсынады. 
Оны пессимизм-оптимизм критерийі деп те атайды. Таза стратегиялардың 
арасында тиімділік көрсеткіші мына шартта анықталады: 

 

gi = 𝛾 min   𝑎𝑖𝑗 - (1 −  𝛾) max 𝑎𝑖𝑗,  (𝑖 = 1, 𝑚,̅̅ ̅̅ ̅̅      0 ≤ 𝛾 ≤ 1)                   (7) 

                     1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛                       1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛 
 
Гурвиц үшін мейлінше жоғары тиімділік көрсеткішіне ие болған таза стратегия 

оңтайлы болып  саналады: 
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   g = max  gi = max       {𝛾 𝑚𝑖𝑛 𝑎𝑖𝑗 +  (1 − 𝛾) 𝑚𝑎𝑥 𝑎𝑖𝑗},  0 ≤ 𝛾 ≤ 1       (8) 

       1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑚      1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑚   1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛                       1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛 
 

Параметрі 𝛾 субъективтік пайымдаулардың негізінде таңдалады, өйткені 
тәжірибедегі шешім қабылдау үдерісінде оптимизм мен пессимизмнің үлестері 

үшін сандық сипаттамаларды анықтау қиынға соғады. Көбінесе 𝛾 параметрі 0,5-ке 
тең деп шамалайды. 

Егер 𝛾 = 1, онда Гурвиц критерийінен Вальд критерийіне айналады.    Ал, егер 
𝛾 = 0, ол оптимизмнің шегі критерийі немесе «құмар ойыншы» критерийіне 
айналады. Мұндай ойыншы ойынның нәтижесі оған ең қолайлы болатындай ұтыс 
тігеді:  

 
                 g = max  gi =  max       max    𝑎𝑖𝑗.                                               (9) 

                        1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑚      1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑚   1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛             

     
Егер 1 < 𝛾 < 0 болғанда, оптимизмнің шегі мен пессимизмнің шегі арасында 

орташа бір мән қалыптасады. 
Көбейту критерийі төлем матрицасының барлық элементтері оң сандар 

болғанда, яғни 𝑎𝑖𝑗 > 0, 𝑖 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅, қолданылады. Егер бұл шарт 

орындалмаса, онда 𝑎𝑖𝑗 + 𝑎 көмегімен қатаң оң сандарды қамтитын матрицаны 

қайта жасауға болады, сондай-ақ а > 0 сан дұрыс таңдалуы керек. Бұл кезде әріне 
нәтиже a-дің мәніне тәуелді болады. Осы критерийді қолданған кезде әр таза 
стратегияның тиімділігі мына формуламен есептелінеді: 

 

                        𝑝𝑖 = ∏ 𝑎𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1        (𝑖 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ )                                                  (10) 

 
Көбейту критерийіне сәйкес тиімділік көрсеткіші ең жоғары болатын таза 

стратегия оңтайлы болып танылады: 
 
         p = max  𝑝𝑖 = max  ∏ 𝑎𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1                                                              (11) 

                1≤i≤n         1≤i≤m 
 
Зерттеудің  нәтижелерін талқылай отырып, Вальд критерийі негізінде шешім 

қабылдайтын тұлға залалдарды мейлінше төмендетін стратегиясын таңдайды 
деген қорытынды жасауға болады. Бірақ ол көп пайда табу мүмкіншілігін 
жоғалтады. Сондықтан бұл критерий көбінесе шешім қабылдаудың пессимистік 
көзқарасі ретінде қарастырады. Керісінше, maximax оптимизм шегінің критерийі 
болып табылады және шешім қабылдаушы қолайсыз өзгерістердің қаупін назарға 
алмайды. Maximin және maximax қағидаларының ортақ кемшілігі ол шешім 
қабылдау үдерісінде әр балама үшін жағдай өзгеруінің  тек бір ғана нұсқасын 
таңдаудан тұрады. 

 Сэвидж критерийі, Вальд критерийне ұқсас, пессимистік көзқарас 
болғандықтан бірдей шешімді қабылдауды ұсынуы мүмкін. Алайда Сэвидж 
критерийінің maximin қағидасынан айырмашылығы ол залалдарды мейлінше 
төмендетуге емес, қолдан жіберген пайда туралы өкініштерді мейлінше азайтуға 
бағытталуынан тұрады. 

Мысалы, кейбір авторлар Вальд, Сэвидж және Гурвицтің шешім қабылдау 
бойынша классикалық теорияларын техникалық және экономикалық белгісіздік 
жағдайында ғимараттардың энергия тұтынуын оңтайландыру үшін қолданған, 
сондай-ақ ықтималдықты ескермеген жағдайда [8]. Олардың пікірінше, бұл әдістер 
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белгісіздікті есепке алғанда қарапайым болғанымен, белгісіздік туралы 
ықтималдық бағалаулар жоқ болғанда сенімді шешімдер қабылдауға көмектеседі. 
Сол сияқты Гурвицтің тұрақтылық критерийі негізінде модельдеудің нәтижелері 
оны кибер-физикалық жүйелердегі көліктің кептелістерін басқаруда  тиімді 
қолдануға болады екенін көрсеткен [9]. 

Екі ойыншы да рационалды және қисынды болса деген болжалмен, maximin  
критерийін түрлендіру үсынылды [10]. Авторлардың негізгі идеясы maximin 
әдісіндегі ең нашар нұсқасының күрделілігін төмендетуден тұрады. 

Халықаралық тәжірибеде қалыптасқан NPV, IRR көрсеткіштері, Монте-Карло 
әдісі бойынша үлгілеу, «шешімдер ағашын» құрастыру және басқа да баламалы 
әдістермен қатары Вальд, Сэвидж, Гурвицтың критерийлері де белгісіздік 
жағдайында инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау үшін қолдануы мүкін 
[11]. 

Қорыта келе, белгісіздік шарттары оқиғалар нәтижелерінің ықтималдығын 
бағалауға мүмкіндік бермейді. Кейбір жағдайларда тек ықтималдықтарды үлестіру 
функциясы туралы ғана ақпарат қол жетімді болады. Сондықтан басқарушылық 
шешім қабылдау үдерісінде шешім қабылдаушы тұлғаның рөлі маңызды болады, 
сірә белгісіздік факторларын қоса назарға алғанда. Теорияда қалыптасқан 
критерий мен қағидаларын тиімді пайдалану осы тұлғаның біліктігі, тәжірибесі мен 
интуициясына тығыз байланысты екенін есте сақтаған жөн болады. 
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Мархаева Б.А. 
Белгісіздік жағдайында басқарушылық шешімдерді қабылдаудың 
критерийлері мен қағидалары 
Түйіндеме. Жұмыстың негізгі мақсаты белгісіздік жағдайында шешім қабылдау 
үдерісінде жиі қолданатын критерийлер мен қағидаларды салыстырмалы 
талдауын жасаудан тұрады. Ол Вальд, Сэвидж, Гурвиц, maximax және көбейту 
сияқты бағалаулар болып табылады. Шешімді негіздеу үшін критерийдің таңдалуы 
мүмкін болатын нәтижелер немесе салдардың анықтық деңгейіне тәуелді болады. 
Жұмысты орындау барысында ойындар теориясы және ықтималдық теориясының 
модельдері кеңінен қолданылған. Шешім қабылдаудың нәтижелері су өндірісінің 
шартты мысалында талқыланған. Есептеулер белгісіздік жағдайында қолданатын 
төрт критерий негізінде орындалған. Жұмыстың нәтижелерін қолдану саласы 
болып менеджер-талдаушыға тиесілі функциялар табылады. Негізгі қорытынды ол 
шешім қабылдау әдісін таңдау шешім қабылдаушы тұлғаның көзқарасына тәуелді 
екенін көрсетеді, яғни пессимистік немесе оптимистік тұрғыдан. Әр түрлі критерий 
әр түрлі жағдайлармен байланысты болғандықтан, кез-келген критерийді 
ұсынудан алдын нақты оқиға туралы қосымша ақпарат жинаған тиімді болады. 
Кілт сөздер: тәуекелдік, табиғатпен ойын, шешім қабылдау, критерий, стратегия 

 
B. Markhayeva 
Criteria and rules for decision-making under the conditions of uncertainty 
Abstract. The main purpose of the article is a comparative analysis of the rules and 
criteria for decision-making under the conditions of uncertainty, such as Wald’s, 
Savage’s, Hurwicz’s, maximax and multiplication estimators. The choice of an estimator 
for justifying a decision depends on the degree of certainty of possible outcomes or 
consequences. Methodology of the work includes models of game theory and 
probability theory. The decision-making results are shown on the illustrative example of 
sparkling water production. The calculations are based on four criteria under 
uncertainty, when there is information about the probability of nature states. Application 
of the results can be represented by the functions of a manager-analyst in an 
enterprise. The main conclusion is that the decision-making methods depend on 
whether the decision maker is the pessimist or optimist. Since different criteria and rules 
are associated with the different conditions in which a decision is made, it is advisable 
to obtain additional information about the situation itself in order to recommend certain 
criteria. 
Key words: uncertainty, game with nature, decision-making, criterion, strategy 

 
Мархаева Б.А. 
Критерии и правила принятия управленческих решений в условиях риска  
Аннотация. Основной целью работы является сравнительный анализ критериев и 
правил принятия решений в условиях неопределенности, таких, как критерии 
Вальда, Сэвиджа, Гурвица, правила maximax и произведений.  В ходе проведения 
работы использовались модели теории игр и теории вероятностей. Результаты 
принятия решения  показаны на условном примере об объемах производства 
газированной воды. Расчеты проведены на основе четырех критериев в условиях 
неопределенности, когда информация о вероятности состояний природы 
отсутствует. Область применения результатов работы может быть представлена 
функциями менеджера-аналитика на предприятии. Основной вывод заключается в 
том, что выбор метода принятия решений зависит от того, является ли лицо, 
принимающее решение, пессимистом или оптимистом. Поскольку различные 
критерии и правила связаны с различными условиями, в которых принимается 
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решение, для рекомендации тех или иных критериев целесообразно получить 
дополнительную информацию о самом событии. 
Ключевые слова: неопределенность, игра с природой, принятие решений, 
критерий, стратегия 


