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СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

«ТЕОРІЯ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ» 

 

1. Опис дисципліни «Теорія оптимального  керування» 
Дисципліна – Теорія оптимального 

керуваня 

Галузь знань, спеціальність, 

ступінь вищої освіти 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів ECTS: 5 Галузь знань 

12 „Інформаційні технології” 
Статус дисципліни 

обов’язкова 

Мова навчання 

українська 

Кількість залікових модулів – 4 Спеціальність 

124 „Системний аналіз” 

Рік підготовки: 

Денна – 2 

Заочна – 2 

Семестр: 

Денна – 4 

Заочна – 3,4 

Кількість змістових модулів – 2 Ступінь вищої освіти – 

бакалавр 

Лекції: 

Денна – 28 год. 

Заочна – 4 год. 

Практичні заняття: 

Денна – 42 год. 

Заочна – 2 год. 

Загальна кількість годин: 

Денна форма навчання – 150  

Заочна – 150 

 Самостійна робота: 

Денна – 76 год., 

з них 4 год. тренінг; 

Заочна – 144 год., 

Індивідуальна робота 

Денна – 4 год. 

Тижневих годин: 

Денна форма навчання 

3 семестр – 10 год., 

з них аудиторних – 5 год. 

 Вид підсумкового 

контролю – екзамен 

 

2. Мета й завдання вивчення дисципліни “Теорія оптимального керування” 

 

2.1. Мета вивчення дисципліни 

Мета викладання дисципліни “Теорія оптимального керування” полягає у розвитку 

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 основ теорії 

оптимального керування. Ця дисципліна відноситься до дисциплін, які формують світогляд 

майбутніх фахівців із системного аналізу. 

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. 

2.2. Завдання вивчення дисципліни “Теорія оптимального керування” 

Головним завданням дисципліни є вивчення загальних закономірностей та зв’язку між 

різними величинами і їх застосування в конкретних дослідженнях на оптимальність систем 

автоматичного керування . 
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В результаті вивчення курсу “Теорія оптимального керування” студенти повинні: 

– знати: суть та методи теорії керування, особливості керування соціально-економічними 

процесами; методи одновимірної оптимізації; градієнтні та модифіковані градієнтні методи 

багатовимірної оптимізації; критерії оптимуму в задачах з обмеженнями; градієнтні методи умовної 

оптимізації; оптимальне керування технологічними процесами; використання методів варіаційного 

числення для синтезу оптимального керування; принцип максимуму Понтрягіна; методи 

оптимізації для стохастичних систем та методи оптимізації для систем з розподіленими 

параметрами; 

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

методи одновимірної оптимізації; методи розв’язання нелінійних рівнянь; метод найшвидшого 

спуску, градієнтні та модифіковані градієнтні методи; перевіряти умови критеріїв екстремуму в 

задачах з обмеженнями; використовувати градієнтні методи умовної оптимізації; класифікувати 

задачі та методи оптимального керування технологічними процесами; використовувати варіаційне 

числення в задачах з закріпленими та рухомими кінцями, в задачах з обмеженнями у формах 

рівностей або нерівностей, задачі керування кінцевим станом; освоїти методи оптимізації для 

стохастичних систем та систем та систем з розподіленими параметрами 

2.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення 

дисципліни “Теорія оптимального керування”: 

1. К21 – Здатність формулювати задачі оптимізації при проектуванні систем керування та 

прийняття рішень, а саме: математичні моделі, критерії оптимальності, обмеження, цілі керування; 

обирати раціональні методи та алгоритми розв’язання задач оптимізації та оптимального керування  

2.4. Передумови для вивчення дисципліни “Теорія оптимального керування” 

Базові знання та вміння із курсу “Вища математика”, “Спеціальні розділи математики”. 

2.5. Результати навчання 
1. ПР7 – Знати основи теорії оптимізації, оптимального керування, вміти застосовувати 

на практиці для розв’язання прикладних задач керування. 

2. ПР15 – Розуміти українську та іноземну мови на рівні, достатньому для обробки 

фахових інформаційно-літературних джерел, професійного усного і письмового спілкування, 

написання текстів за фаховою тематикою. 

 

3. Програма дисципліни “Теорія оптимального керування” 

Змістовий модуль 1. Поняття про теорію керування. Теорія оптимізації. 

Тема 1. Суть та методи теорії керування. Особливості керування соціально-

економічними процесами. 

Суть теорії керування. Принципи та види керування. Сучасні методи керування. Класифікація 

загальних підходів до теорії керування. Відкриті і замкнені цикли керування. Класифікація 

основних технік керування. Організаційна культура. Оцінки ефективності керованих систем. 

Способи і методи аналізу і прогнозу в соціально-економічних системах, можливості регулювання 

діяльності різних спільнот (світові, регіональні, нації, господарські). 

Література: 1, 2, 3, 4. 

Тема 2. Методи одновимірної оптимізації. 
Метод двох пробних точок. Метод оптимізації половинним поділом. Методи Фібоначчі та золотого 

перерізу. Методи квадратичної та кубічної апроксимації. 

Література: 1, 2, 3, 4. 

Тема 3. Градієнтні та модифіковані градієнтні методи багатовимірної оптимізації. 

Метод найшвидшого спуску. Метод мінімізації Ньютона. Переваги та недоліки методів. Метод 

Ньютона розв'язання нелінійних систем. Метод спряжених градієнтів та його обґрунтування. 

Обґрунтування методу змінної метрики (Девідона-Флетчера-Пауела). Алгоритм методу змінної 

метрики. 

Література: 1, 2, 3, 4. 

Тема 4. Критерії оптимуму в задачах з обмеженнями. 

Метод множників Лагранжа та його обґрунтування. Умови Куна-Такера. Умови їх необхідності та 

достатності при дослідженні екстремуму. Штрафні функції та типи штрафів. Недоліки методу 
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штрафних функцій. Метод множників. 

Література: 1, 2, 3, 4. 

Тема 5. Градієнтні методи умовної оптимізації. 

Метод приведеного градієнта. Умова завершення методу. Робочий алгоритм методу. Метод проекції 

градієнта. Метод квадратичної оптимізації для задач з обмеженнями. 

Література: 1, 2, 3, 4. 

Змістовий модуль 2: Задачі оптимального керування. 

Тема 6. Оптимальне керування технологічними процесами. 

Постановка задачі оптимального керування. Математична модель об’єкта. Критерії оптимізації. 

Обмеження. Класифікація задач та методів оптимального керування технологічними процесами. 

Література: 1, 2, 3, 5, 9. 

Тема 7. Використання методів варіаційного числення для синтезу оптимального 

керування. 

Функціональний простір. Метод Ейлера синтезу керування. Варіаційний метод. Умови мінімуму 

функціоналу. Задача Больца. Використання методу множників Лагранжа. Рівняння Ейлера. 

Рівняння оптимального керування. Рівняння динаміки системи. Умови Лежандра. Умови 

трансверсальності.  

Література: 1, 2, 3, 4. 

Тема 8. Принцип максимуму Понтрягіна. 

Побудова керування в класі розривних функцій. Штучні змінні та допоміжні функції. Функція 

Гамільтона. Принцип максимуму Понтрягіна. Крайова задача побудови оптимального керування. 

Теорема про n інтервалів. Точки перемикання. 

Література: 1, 2, 3, 4. 

Тема 9. Методи оптимізації для стохастичних систем. 

Стохастичні системи. Задача оптимального сумісного оцінювання та керування. Структура 

оптимальної системи керування. Задача оптимального сумісного оцінювання та керування для 

нестаціонарного випадку. Структура системи регулювання. 

Література: 1, 2, 3, 4. 

Тема 10. Методи оптимізації для систем з розподіленими параметрами. 

Поняття розподілених систем. Оптимальне керування для систем з запізненням. Лінійні задачі 

керування з квадратичним критерієм якості. Синтез регуляторів для нелінійних систем з 

розподіленими параметрами. 

Література: 1, 2, 3, 4. 

 

3. Структура залікового кредиту з дисципліни “Теорія оптимального керування” 

денна форма навчання 

 Кількість годин 

Лекції Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Індивідуальна 

робота 

Контрольні 

заходи 

Змістовий модуль 1. Поняття про теорію керування. Теорія оптимізації 

Тема 1. Суть та методи теорії 

керування. Особливості 

керування соціально-

економічними процесами 

2 2 4 – поточне 

опитування 

Тема 2. Методи одновимірної 

оптимізації 

4 6 6 0,5 поточне 

опитування 

Тема 3. Градієнтні та 

модифіковані градієнтні 

методи багатовимірної 

оптимізації  

4 6 6 0,5 поточне 

опитування 

Тема 4. Критерії оптимуму в 

задачах з обмеженнями 

2 3 6 0,5 поточне 

опитування 
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Тема 5. Градієнтні методи 

умовної оптимізації 

2 3 8 0,5 поточне 

опитування 

Модульна самостійна робота – – – – 2 

Змістовий модуль 2: Задачі оптимального керування 

Тема 6. Оптимальне 

керування технологічними 

процесами 

2 4 8 – поточне 

опитування 

Тема 7. Використання методів 

варіаційного числення для 

синтезу оптимального 

керування  

4 6 8 0,5 поточне 

опитування 

Тема 8. Принцип максимуму 

Понтрягіна 

2 4 8 0,5 поточне 

опитування 

Тема 9. Методи оптимізації для 

стохастичних систем 

2 2 8 0,5 поточне 

опитування 

Тема 10. Методи оптимізації 

для систем з розподіленими 

параметрами 

4 6 10 0,5 поточне 

опитування 

Ректорська контрольна робота – – – – 2 

Тренінг – – 4 – – 

Разом 28 42 76 4 4 

 

заочна форма навчання 

 Кількість годин 

Лекції Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Змістовий модуль 1. Поняття про теорію керування. 

Теорія оптимізації 

2 1  

Тема 1. Суть та методи теорії керування. Особливості 

керування соціально-економічними процесами 

0,25  8 

Тема 2. Методи одновимірної оптимізації 0,5  12 

Тема 3. Градієнтні та модифіковані градієнтні методи 

багатовимірної оптимізації  

0,5  12 

Тема 4. Критерії оптимуму в задачах з обмеженнями 0,5  12 

Тема 5. Градієнтні методи умовної оптимізації 0,25  16 

Змістовий модуль 2: Задачі оптимального керування 2 1 0 

Тема 6. Оптимальне керування технологічними 

процесами 

0,25  12 

Тема 7. Використання методів варіаційного числення 

для синтезу оптимального керування  

0,25  16 

Тема 8. Принцип максимуму Понтрягіна 0,5  14 

Тема 9. Методи оптимізації для стохастичних систем 0,5  18 

Тема 10. Методи оптимізації для систем з розподіленими 

параметрами 

0,5  20 

Тренінг – – 4 

Разом 4 42 144 

 

 

5. Тематика практичних занять 

 

Практичне заняття 1. 

Тема: Суть та методи теорії керування. Особливості керування 
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соціально-економічними процесами – 2 год. 

Мета: Зрозуміти суть теорії керування та її основних понять, специфіку керування соціально-

економічними процесами. 

Питання для обговорення: 

1.Математична модель та алгоритм керування. 

2. Етапи процесу керування. 

3. Принципи та види керування. 

4. Сучасні методи керування. 

5. Загальні підходи до теорії керування. 

6. Цикли керування. 

7. Основні техніки керування. 

8. Особливості керування соціально-економічними процесами. 

Література: 1, 2, 3, 4, 6, 7. 

Практичне заняття 2, 3, 4. 

Тема: Методи одновимірної оптимізації – 6 год. 

Мета: Класифікація та суть методів одновимірної оптимізації. 

Питання для обговорення: 

1 .Методи розв’язування нелінійних рівнянь. 

2. Методи уточнення кореня нелінійного рівняння (половинного поділу, метод дотичних, метод 

хорд). 

3.Одновимірна оптимізація: 

а) метод двох пробних точок; 

б) метод половинного поділу;7 

в) метод Фібоначчі; 

г) метод золотого перерізу; 

д) методи квадратичної та кубічної апроксимації. 

Література: 3, 4, 6, 7, 8, 9. 

Практичне заняття 5, 6, 7. 

Тема: Градієнтні та модифіковані градієнтні методи багатовимірної оптимізації – 6 год. 

Мета: Освоїти градієнтні та модифіковані градієнтні методи багатовимірної оптимізації. 

Питання для обговорення: 

1. Методів найшвидшого спуску. 

2. Модифіковані градієнтні методи (спряжених напрямків, змінної метрики). 

3. Метод Ньютона розв’язання системи нелінійних рівнянь. 

4. Прямі методи оптимізації. 

Література:1, 3, 4, 6, 7. 

Практичне заняття 8. 

Тема: Критерії оптимуму в задачах з обмеженнями – 2 год. 

Мета: Освоїти критерії екстремуму в задачах з обмеженнями, поняття штрафних функцій. 

Питання для обговорення: 

1. Метод множників Лагранжа.  

2. Умови Куна-Такера. 

3. Критерії екстремуму. 

4. Штрафні функції та типи штрафів. 

5. Метод множників. 

Література: 2, 3, 6, 7, 8, 10. 

Практичне заняття 9. 

Тема: Градієнтні методи умовної оптимізації – 2 год. 

Мета: Навчитися використовувати градієнтні методи умовної оптимізації: приведеного 

градієнта, проекції градієнта, квадратичної оптимізації. 

Питання для обговорення: 

1. Метод приведеного градієнта.  

2. Умова завершення методу приведеного градієнта. 
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3. Робочий алгоритм методу приведеного градієнта. 

4. Метод проекції градієнта. 

5. Метод квадратичної оптимізації для задач з обмеженнями. 

Література: 3, 4, 6, 8,11. 

Практичне заняття 10. 

Модульна робота №1 (модульна самостійна робота) – 2 год. 

Практичне заняття 11, 12. 

Тема: Оптимальне керування технологічними процесами. – 4 год. 

Мета: Ознайомитись з постановками та класифікацією задач оптимального керування 

технологічними процесами, методами оптимального керування, критеріями оптимізації. 

Питання для обговорення: 

1. Постановка задачі оптимального керування. 

2. Класифікація задач оптимального керування технологічними процесами. 

3. Класифікація методів оптимального керування технологічними процесами. 

4. Математична модель об’єкта. 

5. Обмеження. 

6. Критерії оптимізації. 

Література: 1, 4, 7, 9, 14. 

Практичне заняття 13, 14, 15. 

Тема: Використання методів варіаційного числення для 

синтезу оптимального керування – 6 год. 

Мета: Навчитися використовувати методи варіаційного числення для синтезу оптимального 

керування. 

Питання для обговорення: 

1. Метод Ейлера синтезу керування. 

2. Варіаційний метод. 

3. Умови мінімуму функціоналу. 

4. Варіаційне числення в задачах з закріпленими кінцями. 

5. Варіаційне числення в задачах з рухомими кінцями. 

6. Задача Больца. 

5. Рівняння Ейлера. 

6. Варіаційні задачі з обмеженнями у формах: рівностей, нерівностей. 

7. Рівняння динаміки системи. 

8. Задача керування кінцевим станом. 

Література: 1,2, 3, 6, 7, 8. 

Практичне заняття 16, 17 

Тема: Принцип максимуму Понтрягіна – 4 год. 

Мета: Навчитися використовувати принцип максимуму Понтрягіна для розв’язку задач 

оптимального керування. 

Питання для обговорення: 

1. Побудова керування в класі розривних функцій. 

2. Функція Гамільтона. 

3. Принцип максимуму Понтрягіна. 

4. Принцип максимуму. Задача про оптимальне керування. 

5. Принцип максимуму. Задача про оптимальну стратегію. 

6. Принцип максимуму. Задача при обмеженні у формі нерівності на керування. 

7. Дискретний принцип максимуму. 

8. Теорема про n інтервалів. Точки перемикання. 

Література: 1, 3, 6, 7, 9, 13. 

Практичне заняття 18. 

Тема: . Методи оптимізації для стохастичних систем – 2 год. 

Мета: Освоїти методи оптимізації для стохастичних систем. 

Питання для обговорення: 
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1. Стохастичні системи. Загальна постановка задачі оптимального керування. 

2. Оптимальні стохастичні системи. Синтез оптимальних стратегій керування. 

3. Задача оптимального сумісного оцінювання та керування для нестаціонарного випадку. 

4. Структура системи регулювання. 

5. Оптимальні стохастичні дискретні системи. 

Література: 1, 3, 6, 7, 9, 13. 

Практичне заняття 19, 20. 

Тема: Методи оптимізації для систем з розподіленими параметрами – 4 год. 

Мета: Ознайомитись із розподіленими системами та методами їх оптимізації. 

Питання для обговорення: 

1. Системи з розподіленими параметрами. Оптимальне керування для систем із запізненням 

2. Системи з розподіленими параметрами. Лінійні задачі керування з квадратичним критерієм 

якості. 

3. Системи з розподіленими параметрами. Лінійно-квадратична задача. 

4. Синтез регуляторів для нелінійних систем з розподіленими параметрами. 

Література: 1, 3, 6, 7, 9, 13. 

Практичне заняття 21. 

Модульна робота № 2 (ректорська контрольна робота) – 2 год. 

 

6. Комплексне практичне індивідуальне завдання 
Індивідуальне завдання з дисципліни “Теорія оптимального керування” виконується 

самостійно кожним студентом. КПІЗ охоплює усі основні теми дисципліни. Метою виконання КПІЗ 

є оволодіння навичками застосування методів одновимірної і багатовимірної оптимізації, 

розв’язування задач з оптимального керування. КПІЗ оформлюється у відповідності з 

встановленими вимогами. Кожен з пунктів КПІЗ оцінюється за 100-бальною шкалою, а також 

визначається підсумкова оцінка (як середня арифметична з проміжних оцінок). Виконання КПІЗ з 

одним із обов’язкових складових модулів відповідних залікових кредитів. 

 

7. Самостійна робота 

№ п/п Тематика Кількість годин 

1. Математична модель та алгоритм керування. 1 

2. Етапи процесу керування. Принципи, види керування 1 

3. Сучасні методи керування. Основні техніки керування. 1 

4. Особливості керування соціально-економічними процесами 1 

5. Математичні постановки задач керування 1 

6. Класифікація методів оптимізації 1 

7. Методи розв’язання нелінійних рівнянь 2 

8. Методи уточнення коренів нелінійного рівняння 2 

9. Одновимірна оптимізація 1 

10. Метод двох пробних точок 2 

11. Метод половинного поділу 1 

12. Метод Фібоначчі 2 

13. Метод золотого перерізу 2 

14. Метод квадратичної апроксимації 1 

15. Пошук за напрямком методом квадратичної апроксимації 1 

16. Метод кубічної апроксимації 1 

17. Пошук за напрямком методом кубічної апроксимації 1 

18. Метод найшвидшого спуску 2 

19. Метод спряжених напрямків 2 

20. Метод спряжених градієнтів 2 

21. Метод Ньютона розв’язання систем нелінійних рівнянь 2 

22. Прямі методи оптимізації 1 
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23. Метод Хука-Джівса.  1 

24. Метод спряжених векторів 1 

25. Оптимізація за спряженими напрямками в трьохвимірному та 

загальному випадку 

2 

26. Штрафні функції та типи штрафів. Недоліки методу штрафних 

функцій 

1 

27. Метод приведеного градієнта. Умови завершення методу 2 

28. Метод проекції градієнта 2 

29. Метод квадратичної оптимізації для задач з обмеженнями 2 

30. Неперервна та дискретна математичні моделі динаміки ключових 

характеристик об’єкта керування 

1 

31. Крайові умови: із закріпленими та вільними кінцями, фіксованим 

та нефіксованим часом. 

1 

32. Критерій ефективності керування 1 

33. Метод Ейлера синтезу керування 2 

34. Варіаційний метод 2 

35. Умови мінімуму функціоналу 2 

36. Задача Больца 2 

37. Рівняння Ейлера. Рівняння оптимального керування 2 

38. Рівняння динаміки системи. Умови Лежандра. 1 

39. Умови Лежандра. Умови трансверсальності 2 

40. Побудова керування в класі розривних функцій. 2 

41. Штучні змінні та допоміжні функції. Функція Гамільтона 1 

42. Теорема про n інтервалів. Точки перемикання 2 

43. Оптимальні стохастичні системи. Синтез оптимальних стратегій 

керування 

2 

44. Оптимальні стохастичні дискретні системи. 1 

46. Системи з розподіленими параметрами. Оптимальне керування 

для систем із запізненням 

2 

47. Системи з розподіленими параметрами. Лінійні задачі керування 

з квадратичним критерієм якості 

2 

48. Системи з розподіленими параметрами. Лінійно-квадратична 

задача. 

2 

 Тренінг 4 

Разом  76 

 

8. Тренінг з дисципліни “Теорія оптимального керування” 

Тематика: Комплексний підхід до розв’язання задач з теорії оптимального керування 

Порядок проведення: 

Методи оптимізації для стохастичних систем та систем з розподіленими параметрами. 

Література: 1, 2, 3, 5, 8, 9. 

 

9. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 
У процесі вивчення дисципліни “Теорія оптимального керування” використовуються наступні 

засоби та методи демонстрування результатів навчання: 

- поточне тестування та опитування; 

- підсумкове тестування по кожному змістовому модулю; 

- ректорська контрольна робота; 

- оцінювання виконання КПІЗ; 

- письмовий екзамен. 

 

10. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 
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Підсумковий бал (за 100-бальної шкалою) з дисципліни “Теорія оптимального керування” 

визначається як середньозважена величина, залежно від питомої ваги кожної складової залікового 

кредиту: 

Заліковий 

модуль 1 

Заліковий 

модуль 2 

(РКР) 

Заліковий модуль 3 

(КПІЗ) 

Екзамен 

(за окремим 

розкладом) 

Разом 

20% 20% 20% 40% 100% 

Тиждень (9) Тиждень (14) згідно наказу № 275 від 

25 червня 2021 року 

  

 

 

Шкала оцінювання: 

За шкалою 

Університету 

За національною 

шкалою 

За шкалою ЕСТS 

90-100 Відмінно А (відмінно) 

85-89 
Добре 

B (дуже добре) 

75-84 C (добре) 

65-74 
Задовільно 

D (задовільно) 

60-64 E (достатньо) 

35-59 

Незадовільно 

FX (незадовільно з можливістю повторного 

складання) 

1-34 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) 

 

11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких передбачає 

навчальна дисципліна “Теорія оптимального керування” 

№ Найменування  Номер теми  

1. Електронний варіант лекцій  1-10 

2 Індивідуальні завдання для самостійного виконання (електронний 

варіант) 

1-10 

3 Конференції (ZOOM, Google Meet) для проведення занять 1-10 

4 Робота у програмі Moodle 1-10 
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