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1 МЕТА І ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ, 

ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 
1.1 Мета викладання дисципліни 
 
Засвоєння студентами основних теоретичних відомостей та практичних вмінь 

з курсу. Вивчення методів побудови та аналізу математичних моделей. Вивчення 
побудови програмних комплексів для математичного моделювання. Підготувати 
студента до ефективного використання сучасних методiв вирiшення оптимiзацiйних 
задач при розробцi автоматизованих систем проектування та систем керування у 
подальшій професійній діяльності; допомогти набути навички практичної роботи iз 
програмними засобами для вирiшення задач математичного моделювання. 

 
1.2 Завдання вивчення дисципліни: 

 
Внаслідок вивчення дисципліни студенти повинні : 
- сформувати знання та отримати практичні навички для використання 

методiв оптимiзацiї при вирiшеннi задач проектування сучасних систем  
управлiння та cтворення автоматизованих систем проектування;  

- отримати уяву про стан і перспективу розвитку методiв оптимiзацiї та 
вiдповiдного програмного забезпечення; 

- навчитися вирiшувати оптимiзацiйнi задачi у технiцi та економiцi. 
 

 На основі вивчення дисципліни студент повинен 
     з н а т и : 

- основні поняття та визначення математичних методiв оптимiзацiї та 
дослiдження операцiй; 

- постановку та алгоритми вирiшення основних оптимiзацiйних задач; 
- сучаснi програмнi засоби для вирiшення оптимiзацiйних задач; 
- критерiї порiвняння методiв оптимiзацiї. 
в м і т и : 
- обгрунтовувати й аналiзувати вибiр конкретного методу оптимiзацiї при 

вирiшеннi практичних задач; 
- створювати програми на мовi макросiв пакету MATLAB та алгоритмiчних 

мовах програмування (зокрема, Сi та Паскаль) для вирiшення 
оптимiзацiйних задач; 

- використовувати методи оптимiзацiї при побудовi систем управлiння 
складними об'єктами i процесами та при розробцi систем автоматизованого 
проектування; 

- надавати графiчну iнтерпретацiю оптимiзацiйних задач; 
- аналiзувати результати роботи методiв оптимiзацiї. 

 



1.3 Зв’язок iз іншими дисциплінами 
 
Курс базується на поняттях, що вивчаються в дисциплінi "Вища математика". 
Отриманні по розглянутій дисципліні знання будуть використовуватися та 

доповнюватися в курсах:  
- Обробка та інтерпретація соцiально-економiчної інформацiї; 
- Нейроiнформатика та еволюцiйнi алгоритми; 
- Системи підтримки прийняття рішень; 
- Теорiя прийняття рiшень; 
- Проектування комп'ютерних систем обробки сигналів; 
- Проектування адаптивних систем управлiння. 
 



2 ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ 
(36 годин) 

 
 
2.1 Вступ 

 
2.1.1 Роль методів оптимізації.  
2.1.2 Необхідні умови для використання оптимізаційних методів.  
2.1.3 Структура оптимізаційних задач. 

 
Лекцій - 2 год. 
Сам. роб. пiд кер. викл.  - 4 год. 
Самостійна робота -  26 год. 
Література [1, 6, 8-10] 

 
2.2 Лінійне програмування 

 
2.2.1 Застосування лінійного програмування. 
2.2.2 Загальна та основна задачі лінійного програмування. 
2.2.3 Властивості основної задачі лінійного програмування. 
2.2.4 Геометрична інтерпретація задачі лінійного програмування.  
2.2.5 Знаходження оптимального плану задачі лінійного програмування 

симплексним методом.  
2.2.6 Приклади розв'язування задачі лінійного програмування симплексним 

методом. 
 

Лекцій - 6 год. 
 Лаб. роб. -  6 год. 

Сам. роб. пiд кер. викл.  - 4 год. 
Самостійна робота -  16 год. 
Література [1, 2, 4, 7] 
 
2.3 Одномірний пошук оптимуму 

 
2.3.1 Властивості функції однієї змінної.  
2.3.2 Критерії оптимальності в одномірних оптимізаційних задачах. 
2.3.3 Ідентифікація оптимумів у випадку функції однієї змінної.  
2.3.4 Знаходження глобального оптимума.  
2.3.5 Порівняння методів одномірного пошуку. 

 
Лекцій - 4 год. 
Самостійна робота -  12 год. 
Література [2, 3, 10, 11] 

 



2.4 Основнi алгоритми одномiрної оптимiзацiї 
 

2.4.1 Правило вилучення інтервалів. 
2.4.2 Етап установлення меж інтервалів. 
2.4.3 Метод ділення інтервала навпiл.  
2.4.4 Пошук за допомогою метода золотого перетину.  
2.4.5 Основна ідея методів поліноміальної апроксимації та методів точечного 

оцінювання.  
2.4.6 Методи оптимізації iз використанням похідних.  

 
Лекцій - 6 год. 

 Лаб. роб. - 18 год. 
Сам. роб. пiд кер. викл.  - 1 год. 
Самостійна робота -  4 год. 
Література [1-3, 10, 11] 

 
2.5 Багатомірні методи оптимізації. Критерії оптимальності  

 
2.5.1 Багатомірні методи оптимізації.  
2.5.2 Критерії оптимальності.  
2.5.3 Класифікація методів багатомірної оптимізації. 
 
Лекцій - 4 год. 
Сам. роб. пiд кер. викл.  - 1 год. 
Самостійна робота - 4 год. 
Література [1, 10-12] 
 
2.6 Методи прямого пошуку в задачах багатомірної безумовної оптимізації  
 
2.6.1 Метод пошуку за симплексом.  
2.6.2 Модифікована процедура пошуку за симплексом Недлера-Міда.  
2.6.3 Метод пошуку Хука-Дживса. 
2.6.4 Модифікації процедури Хука-Дживса. 

 
Лекцій - 4 год. 

 Лаб. роб. - 6 год. 
Самостійна робота -  4 год. 
Література [2, 10-12] 
 
2.7 Градієнтні методи багатомірної оптимізації  
 
2.7.1 Чисельна апроксимація градієнтів.  
2.7.2 Узагальнений градієнтний алгоритм.  
2.7.3 Методи Коши, Ньютона, Левенберга-Марквардта.  
2.7.4 Методи сполучених градієнтів Флетчера-Рівса та Полака-Ріб'єра.  



2.7.5 Порівняння методів багатомірної оптимізації. 
 
Лекцій - 6 год. 

 Лаб. роб. -  6 год. 
Самостійна робота -  4 год. 
Література [1, 2, 5, 9, 10-12] 
 
 
2.8 Методи комбiнаторної оптимiзацiї 
 
2.8.1 Генетичнi методи оптимiзацiї. 
2.8.2 Задачi комбiнаторної оптимiзацiї. 
 
Лекцій - 4 год. 
Сам. роб. пiд кер. викл.  - 8 год. 
Самостійна робота -  20 год. 
Література [5-7, 10, 11] 
 
 

3  ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБIТ 
 

3.1  Лінійне програмування. Розв`язання задачі лінійного програмування 
симплексним методом (6 годин). 

3.2  Одномірний пошук оптимума. Методи оптимізації з вилученням 
інтервалів (6 годин). 

3.3  Одномірний пошук оптимума. Поліноміальна апроксимація та методи 
точечного оцінювання (6 годин). 

3.4  Одномірний пошук оптимума. Методи оптимізації з використанням 
похідних (6 годин). 

3.5  Методи прямого пошуку в задачах багатомірної безумовної оптимізації  (6 
годин). 

3.6  Узагальнений градієнтний алгоритм. Порівняння методів багатомірної 
оптимізації (6 годин). 

 
 

4  ПЕРЕЛІК ТЕМ САМОСТIЙНИХ РОБIТ 
ПIД КЕРIВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА 

 

4.1 Пакет MATLAB. Основи роботи iз середовищем та мова макросiв (4 
години). 
4.2 Лiнiйне програмування у пакетi MATLAB (4 години). 
4.3 Нелiнiйне програмування у пакетi MATLAB  (2 години). 
4.4 Генетичнi методи комбiнаторної оптимiзацiї (4 години). 
4.5 Задачi комбiнаторної оптимiзацiї (4 години). 



 
5  ПЕРЕЛІК ТЕМ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 
5.1 Iстрорiя розвитку методiв оптимiзацiї (4 год.). 
5.2 Застосування методiв оптимiзацiї (2 год.). 
5.3 Програмнi засоби вирiшення оптимiзацiйних задач (10 год.). 
5.4 Основи роботи iз пакетом MATLAB (10 год.). 
5.5 Лiнiйне програмування та його застосування у економiцi й управлiннi 

виробництвом (8 год.). 
5.6 Геометрична iнтерпретацiя задачi лiнiйного програмування (8 год). 
5.7 Модуль Optimization Toolbox пакету MATLAB (10 год.). 
5.8 Критерiї порiвняння методiв одномiрного пошуку (2 год.). 
5.9 Метод дiлення iнтеравалу навпiл (4 год). 
5.10 Критерiї порiвняння методiв багатомiрного пошуку (4 год.). 
5.11 Модифiкацiї процедури пошуку Хука-Дживса (4 год.). 
5.12 Чисельна апроксимацiя градiєнтiв (4 год.). 
5.13 Еволюцiйнi методи оптимiзацiї. Генетичнi алгоритми (10 год.). 
5.14 Транспортна задача (6 год.) 
5.15 Задача керування запасами (4 год.). 
 
Контроль самостійної роботи передбачає написання рефератів та спiвбесiду 

при складаннi студентом залiку. 



 
5  НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

5.1 Література основна 

1. Дубровiн В.I., Субботiн С.О. Методи оптимiзацiї та їх застосування в задачах 
навчання нейронних мереж: Навчальний посiбник.-Запорiжжя: ЗНТУ, 2003.-136 с. 

2. Завдання до лабораторних, практичних i самостiйних робiт з дисциплiни 
"Математичнi методи оптимiзацiї та дослiдження операцiй" для студентiв 
спецiальностi 8.080403 "Програмне забезпечення автоматизованих систем" усiх 
форм навчання /В.I. Дубровiн, С.О. Субботiн. - Запорiжжя: ЗНТУ, 2003.-39 с.  

3. Дубровин В.И.  Методические указания по дисциплине “Методы оптимизации” 
для студентов заочной формы обучения специальности 7.080403 “Программное 
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем”.- 
Запорожье: ЗГТУ, 1996. – 18 с. 

4. Дубровин В.И., Милинчук С.Г. Линейное программирование. Методические 
указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине “Математические 
методы оптимизации и исследование операций” для студентов специальности : - 
бакалавр - 6.0804 “Компьютерные науки”; - специалист - 7.080403 “Программное 
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем”.- 
Запорожье:ЗГТУ, 1997.- 59 с. 

5. Круглов В.В., Борисов В.В. Искусственные нейронные сети: теория и практика.-
М.: Горячая линия - Телеком, 2001.- 382 с. 

 
5.2 Література додаткова 

 
6. Вентцель Е.С. Исследование операций. - М.: Сов. Радио, 1972. -552с.  
7. Данциг Дж. Линейное програмирование, его применение и обобщение. - М.: 

Прогресс, 1966 
8. Дубровин В.И. Идентификация и оптимизация сложных технических процессов и 

объектов. – Запорожье: ЗГТУ, 1997. – 92 с. 
9. Дубровин В.И., Субботин С.А., Богуслаев А.В., Яценко В.К. Интеллектуальные 

средства диагностики и прогнозирования надежности авиадвигателей: 
Монография.-Запорожье: ОАО "Мотор-Сич", 2003.- 279 с. 

10. Исследование операций: Пер. с англ.: В 2-х т.:/Под ред. Дж. Моудера, С. 
Элмаграби. - М.: Мир, 1981. Т.1- 712с., Т.2- 678с. 

11. Таха А., Хэмди А. Введение в исследование операций: В 2-х кн.: Пер. с англ. - 
М.: Мир, 1985. Кн.1- 479с., Кн.2- 496с. 

12. Химмельблау Д. Прикладное нелинейное программирование. - М. : Мир, 1975 


