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Доктор технічних наук, професор, професор кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій НТУ «ХПІ». Досвід 
роботи – 45 років. Автор понад 170 наукових та навчально-методичних праць. Провідний лектор з дисциплін: «Математичні методи 
оптимального керування», «Основи системного аналізу», «Сучасні методи оптимального керування» 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 
Дисципліна спрямована на оволодіння теоретичними основами сучасних методів оптимального керування. Розглянуто сучасну 
постановку задачі оптимального керування, фундаментальні математичні основи теорії та методи вирішення задач оптимального 
керування на основі варіаційного числення, динамічного програмування та принципу максимуму 

Мета та цілі 
Виробити у студента теоретичні уявлення та практичні навички щодо методики постановки та вирішення завдань оптимального 
керування  

Формат Лекції, практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль - екзамен 

Результати навчання 
Проводити власні наукові дослідження процесів керування в технічних системах на високому рівні. Володіти навичками застосування 
теорії оптимального керування для вирішення практичних завдань 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 120 год.: лекції – 32 год., практичні заняття – 32 год., самостійна робота – 56 год. 

Пререквізити Математичний аналіз, Алгебра та геометрія, Диференціальні та різницеві рівняння, Математичні методи оптимального керування 

Вимоги 
викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з навчальної 
та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять проводиться усна 
співбесіда за темою. Відпрацьовувати практичні заняття при наявності допуску викладача. З метою оволодіння необхідною якістю освіти 
з дисципліни потрібно відвідуваність і регулярна підготовленість до занять. Без особистої присутності студента підсумковий контроль не 
проводиться. 



  



СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ  

Лекція 1 Перетворення Лежандра Практичне 
заняття 1 

Перетворення Лежандра 
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Лекція 2 Канонічна система рівнянь Гамільтона Практичне 
заняття 2 

Канонічна система рівнянь 
Гамільтона 

 

Лекція 3 Варіаційні принципи механіки Практичне 
заняття 3 

Варіаційні принципи механіки Варіаційний принцип для 
неконсервативних систем 

Лекція 4 Задача оптимального керування з вільним 
правим кінцем  

Практичне 
заняття 4 

Задача оптимального 
керування з вільним правим 
кінцем  

 

Лекція 5 Задача оптимального керування для 
функціоналів у вигляді  Майера і Больца 

Практичне 
заняття 5 

Задача оптимального 
керування для функціоналів у 
вигляді  Майера і Больца 

Оптимізація динамічних систем при 
наявності обмежень на траєкторію 

Лекція 6 Задача оптимального керування з рухомим 
правим кінцем. Умови трансверсальності 

Практичне 
заняття 6 

Задача оптимального 
керування з рухомим правим 
кінцем. Умови 
трансверсальності 

 

Лекція 7 Задача Больца з рухомим правим кінцем Практичне 
заняття 7 

Задача Больца з рухомим 
правим кінцем 

Сусідні екстремалі та друга варіація 

Лекція 8 Лінійно-квадратична задача оптимального 
керування (І) 

Практичне 
заняття 8 

Лінійно-квадратична задача 
оптимального керування  

 

Лекція 9 Лінійно-квадратична задача оптимального 
керування (ІІ) 

Практичне 
заняття 9 

Лінійно-квадратична задача 
оптимального керування  

Ідентифікація стану лінійних систем 

Лекція 10 Стабілізація  лінійних систем з неповністю 
відомим вектором стану 

Практичне 
заняття 10 

Стабілізація  лінійних систем з 
неповністю відомим вектором 
стану 

Регулювання лінійних систем при 
неповних вимірах 

Лекція 11 Методи розв’язання рівняння Ріккаті Практичне 
заняття 11 

Методи розв’язання рівняння 
Ріккаті 

 

Лекція 12 Некласичні методи оптимального керування Практичне 
заняття 12 

Некласичні методи 
оптимального керування 

Курсова робота за темою: «Лінійно-
квадратична задача оптимального 
керування» 

Лекція 13 Метод динамічного програмування Практичне 
заняття 13 

Метод динамічного 
програмування 

 

Лекція 14 Принцип максимума Практичне 
заняття 14 

Принцип максимума 
 

Лекція 15 Оптимальне керування системою 2-го порядку 
за критерієм швидкодії 

Практичне 
заняття 15 

Оптимальне керування 
системою 2-го порядку за 
критерієм швидкодії 

 
 

Лекція 16 Обчислювальні методи розв’язання задач 
оптимального керування 

Практичне 
заняття 16 

Обчислювальні методи 
розв’язання задач оптимального 
керування 
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1 Сигорский В.П. Математический аппарат инженера, - Киев: Техника, 
1975. 
2 Вуколов Э.А., Ефимов А.В., Земсков В.Н. и др. Сборник задач по 
математике для втузов. Специальные курсы. – М.: Наука, 1964. 
3 Математика на службе инженера (основы теории оптимального 
управления). Сборник – М.: Знание, 1973. 

ПЕРЕЛІК  ЗАПИТАНЬ  ДЛЯ  ПІДГОТОВКИ  ДО  ІСПИТУ  

 Канонічна форма рівняння Ейлера.  рішення завдань оптимального керування методами варіаційного числення. Некласичні методи оптимального керування. Динамічне 
програмування. Принцип максимуму. Лінійно-квадратична задача оптимального керування. 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Место для ввода текста. 

СИСТЕМА  ОЦІНЮВАННЯ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS 

Оцінка за національною 
шкалою 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 
• практичні роботи: 20% семестрової оцінки; 
• самостійна робота: 20% семестрової оцінки; 
• залік: 60% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ  АКАДЕМІЧНОЇ  ЕТИКИ  

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності 
конфлікту доводитися до співробітників деканату. 

Сілабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 



 


