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1.Анотація до курсу. 

“Теорія оптимального керування” відноситься до дисциплін, які формують світогляд 

майбутніх фахівців із системного аналізу. Це – фундаментальна дисципліна є базовою для 

формування знань та умінь, необхідних для вивчення відповідних спеціальних дисциплін 

на належному рівні. Суть теорії керування: на основі системного аналізу об’єкта керування 

складається його математична модель, розробляється алгоритм керування для досягнення 

бажаних цілей керування або бажаних характеристик певного процесу. Дана галузь знань 

добре розвинута і знаходить широке застосування в сучасній науці і техніці.. 

 

2. Пререквізити. 
Раніше вивчені дисципліни необхідні для освоєння курсу: базові знання та вміння із 

вищої математики, спеціальних розділів математики. 

Постреквізити. 

Курс передбачає формування базової підготовки для відповідних спеціальних 

дисциплін. 

 

3. Мета та цілі курсу. 

Метою курсу “Теорія оптимального керування” є розвиток алгоритмічного 

мислення, в одержанні студентами теоретичних знань і практичних навиків з оволодіння 

та використання основними методами оптимального керування технологічними 

процесами, а також у формуванні належної підготовки для відповідних спеціальних 

дисциплін. 

Програма та тематичний план направлені на глибоке та ґрунтовне вивчення методів, 

алгоритмів оптимального керування. Ця дисципліна відноситься до загальноосвітніх 

фундаментальних дисциплін. 

Вивчення курсу передбачає наявність систематичних знань, цілеспрямованої роботи 

над вивченням рекомендованої літератури, активної роботи на лекціях і практичних 

заняттях, самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань. 

 

4. Результати навчання: 
В результаті вивчення дисципліни “Теорія оптимального керування” студент 

повинен: 

 знати основи теорії оптимізації, оптимального керування; 

 розуміти українську та іноземну мови на рівні, достатньому для обробки фахових 
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інформаційно-літературних джерел, професійного усного і письмового спілкування, 

написання текстів за фаховою тематикою; 

 вміти класифікувати принципи, види, цикли, підходи до теорії керування, техніки 

управління; 

 вміти використовувати методи одновимірної оптимізації, методи розв’язання 

нелінійних рівнянь, метод найшвидшого спуску, градієнтні та модифіковані градієнтні 

методи; 

 використовувати критерії оптимуму в задачах з обмеженнями, градієнтні методи 

умовної оптимізації; 

 використовувати оптимальне управління технологічними процесами; 

використання методів варіаційного числення для синтезу оптимального управління; 

 використовувати принцип максимуму Понтрягіна; 

 використовувати методи оптимізації для стохастичних систем та методи 

оптимізації для систем з розподіленими параметрами. 

 

5. Перелік тем. 

1. Суть та методи теорії управління. Особливості управління соціально-економічними 

процесами. 

2. Методи одновимірної оптимізації. 

3. Градієнтні та модифіковані градієнтні методи багатовимірної оптимізації. 

4. Критерії оптимуму в задачах з обмеженнями. 

5. Градієнтні методи умовної оптимізації ї. 

6. Оптимальне управління технологічними процесами. 

7. Використання методів варіаційного числення для синтезу оптимального 

управління. 

8. Принцип максимуму Понтрягіна. 

9. Методи оптимізації для стохастичних систем. 

10. Методи оптимізації для систем з розподіленими параметрами. 
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7. Навчальні ресурси. 

№ Найменування 

1. Електронний варіант лекцій  

2. Комплексне практичне індивідуальне завдання для самостійного виконання 

(електронний варіант) 

 


