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1. Мета дисципліни: засвоєння базових знань по алгоритмах та методах оптимізації систем 

великої розмірності. Оволодіння базовими навичками розв’язання типових задач теорії 
оптимізації систем великої розмірності.  

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни 
Знати базові поняття математичного аналізу, алгебри та геометрії, дискретної математики, 

теорії ймовірностей, дослідження операцій. 

Вміти розв’язувати типові задачі з цих курсів. 

3. Анотація навчальної дисципліни: Предметом навчальної дисципліни «Методи 

оптимізації систем великої розмірності» є вивчення застосовуваних в теорії оптимізації систем 

великої розмірності алгоритмів та методів при різноманітних умовах та  різних способах 

задавання цілі. Навчальна дисципліна «Методи оптимізації систем великої розмірності » є 

базовою для вивчення таких спеціальних дисциплін як „Задачі прикладного системного 

аналізу”, «Сучасні проблеми оптимізації та ідентифікації», «Прикладні проблеми теорії 

прийняття рішень та системного аналізу» та ін. Дисципліна є логічним продовженням такої 

дисципліни, як "Дослідження операцій". 

Навчальна дисципліна “Методи оптимізації систем великої розмірності” є складовою освітньо-

професійної програми підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 

галузі знань 12 „Інформаційні технології” зі спеціальності 124 – “Системний аналіз»”, 

освітньо-професійної програми – „Системний аналіз”, є дисципліною за блоком "Системний 

аналіз та прийняття рішень". 
 

Викладається у 7 семестрі 4 курсу в обсязі – 150 год. 

5 кредитів ECTS, зокрема: лекції – 30 год., семінарських – 30 год., самостійна робота – 90 год.  

У курсі передбачено 2 змістовні частини та 2 контрольні роботи.  

Завершується дисципліна – іспитом в 7 семестрі. 

 

4. Завдання (навчальні цілі):  
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен мати:  

ФКСАПР 2. Здатність формулювати постановку задачі оптимізації при проектуванні систем 

управління та прийняття рішень, а саме: математичні моделі, критерії оптимальності, 

обмеження, цілі управління; обирати раціональні методи та алгоритми розв’язання задач 

оптимізації та оптимального керування. 

ФК 2. Здатність математично формалізувати проблеми, що описані природною мовою, 

розпізнавати загальні підходи до математичного моделювання конкретних процесів. 

ФК 9. Здатність представляти математичні аргументи і висновки з них з ясністю і точністю і в 

таких формах, які підходять для аудиторії як усно так і в письмовій формі 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат 

навчання (РН) 

(1. знати; 2. вміти; 

3. комунікація ; 4. 

автономність та 

відповідальність ) 

Форми (та/або методи і 

технології) викладання і 

навчання 

Методи оцінювання та 

пороговий критерій оцінювання 

(за необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 

Код Результат навчання 

РН 1.1 
Знати основні поняття  теорії 

оптимізації систем великої 

розмірності 

Лекція Контрольна 

робота, 60% 

правильних 

відповідей 

20% 

РН 1.2 Знати основні  постановки задач  Лекція 20% 

РН 1.3 
Знати основні методи 

розв’язання задач  
Лекція 20% 

РН 2.1 
Вміти застосовувати  основні 

методи постановки та 
розв’язання задач  

Семінарське 

заняття, 

самостійна 

Робота на 

семінарських 

заняттях 

20% 



робота 

РН 2.2 

Вміти застосовувати  основи 

теорії оптимізації систем великої 

розмірності на практиці  

Семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

20% 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання 

                                 Результати навчання дисципліни 

Програмні результати навчання  

РН  

1.1  

РН  

1.2  

РН  

1.3  

РН  

2.1  

РН  

2.2  

ПРСАПР 1. Знати та вміти застосовувати основні 

методи постановки та вирішення задач системного 

аналізу в умовах невизначеності цілей, зовнішніх умов 

та конфліктів. 

+ + + + + 

ПР 5. Знати основи  теорії оптимізації, оптимального керування, 

теорії прийняття рішень, вміти застосовувати їх на практиці для 

розв’язування прикладних задач управління і проектування 

складних систем 

+ + + + + 

ПРСАПР 2. Вміти створювати ефективні алгоритми для 

обчислювальних задач системного аналізу та систем підтримки 

прийняття рішень 
+ + + + + 

ПР 7. Знати архітектуру сучасних обчислювальних систем і 

комп’ютерних мереж +   + + 
ПР 9. Розуміти українську та іноземну мови на рівні, 

достатньому для обробки фахових інформаційно-літературних 

джерел, професійного усного і письмового спілкування, 

написання текстів за фаховою тематикою. 

+ + +   

 

7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів: Результати навчальної діяльності студентів 

оцінюються за 100-бальною шкалою.  

Семестрове оцінювання. Робота в семестрі складається з 2-х частин. При виставленні балів за 

кожну частину враховується:  

оцінка за контрольну роботу: РН1.1, РН1.2, РН1.3 – 15 балів/9 балів.,  

робота студентів на семінарських заняттях: РН2.1, РН2.2, РН4.1, РН4.2 – 10 балів/6 балів, 

виконання самостійної роботи – 5 балів/3 бали.  

Підсумковий контроль проводиться у формі іспиту – 40 балів/24 бали..  

Результати навчання які будуть оцінюватись: PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH2.1, РН2.2. 

Форма проведення і види завдань: письмова робота.  

Види завдань: 3 теоретичних питання та 1 задача.  

Підсумкова оцінка 100=2*(15+10+5)+40.  

 

Критерії оцінювання на іспиті 

 

Завдання Види завдань Максимальний відсоток 

від 30 балів 

Всього 

відсотків 

Завдання 1,2 Теоретичні питання   66,6% 
100% 

Завдання  3 Задача 33,3% 

 

 

 

 

Питання для підготовки до іспиту 

 



1. Приклади задач оптимізації. Оптимізаційні задачі у техніці, економіці, математиці, фізиці та 

науці. 

2. Числові методи розв’язування систем рівнянь великої розмірності. 

3.  Методи Холеського. Профільне упорядкування.  

4. Алгоритм Гібса .  

5. Стрічкові та профільні методи. 

6.  Розв’язування блочних систем рівнянь порядку два.  

7. Метод фактор-дерев.  

8. Евристичний алгоритм  побудови фактор-дерева.  

9. Алгоритм Джорджа побудови фактор-дерева. 

 

10. Прямі методи для розріджених несиметричних лінійних систем.  

11. Стратегія Марковиця та її модифікації.  

12. Ітераційне уточнення. Метод бар’єру.  

13. Методи Ньютона. Модифіковані методи Ньютона.  

14. Дискретні методи Ньютона.  

15. Дискретні методи Ньютона для функцій із розрідженими матрицями Гессе  

16. Задачі оптимального керування: Понтрягіна, Лагранжа, Майєра, Больця та задачі 

математичного програмування  

17. Скінчено-різницевий метод. 

18. Теореми про  збіжність скінчено-різницевого методу. 

19. Дискретні задачі оптимального керування. 

20.  Дискретний принцип максимуму. 
21.  Нелінійні дискретні задачі оптимального керування. 
22.  Методи градієнтного типу в задачах безумовної 

оптимізації. 
23. Методи градієнтного типу в задачах умовної  

оптимізації. 

24. Методи узагальненого градієнтного спуску. 

25.  Квазіградієнтні методи.  

26. Задачі опуклого програмування.  

27. Двоїсті задачі.  

28. Методи локального випадкового пошуку. 

29.  Методи по координатного спуску. 

30.  Методи, які використовують функції Лагранжа.  

31. Методи розв’язування дискретних мінімаксних задач. 

32.  Методи розв’язування  неперервних мінімаксних задач.  

33. Узагальнені градієнтні методи відшукання сідлових точок. 

 

Студент допускається до складання іспиту, якщо кількість набраних ним балів за семестр 

становить не менше 30 балів. Іспит вважається не зданим, якщо сумарна кількість балів з 

дисципліни складає менше 60 балів. 

 

7.2 Організація оцінювання: 
 

Терміни проведення форм оцінювання: 

1. Контрольна робота №1: до 7 тижня семестру. 

2. Контрольна робота №2: до 15 тижня семестру. 

 

Студент має право на одне перескладання кожної контрольної роботи із можливістю 

отримання максимально 80% початково визначених за цю контрольну роботу балів. Термін 

перескладання визначається викладачем.  

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 



Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

 

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план занять 

№ 

п/п 
Номер і назва теми 

Кількість годин 

лекції 
семінари/ 

лабораторні 

Самостійна 

робота 

Частина 1. Застосування теорії графів для розв’язування задач великої розмірності 

1 
Приклади задач оптимізації. Оптимізаційні задачі у 

техніці, економіці, математиці, фізиці та науці  
2 2 6 

2 
Числові методи розв’язування систем рівнянь великої 

розмірності. Методи Холеського. Профільне 
упорядкування. Алгоритм Гібса 

2 2 6 

3 
Стрічкові та профільні методи. Розв’язування блочних 

систем рівнянь порядку два 
2 2 6 

4 
Метод фактор-дерев. Евристичний алгоритм та алгоритм 

Джорджа побудови фактор-дерева 
2 2 6 

5 
Прямі методи для розріджених несиметричних лінійних 

систем. Стратегія Марковиця та її модифікації. Ітераційне 
уточнення. Метод бар’єру  

2 2 6 

6 Методи Ньютона. Модифіковані методи Ньютона 2 2 6 

7 
Дискретні методи Ньютона. Дискретні методи Ньютона 

для функцій із розрідженими матрицями Гессе  
1 2 6 

 Контрольна робота 1 1   

Частина 2. Задачі оптимального керування та математичного програмування 

8 
Задачі оптимального керування: Понтрягіна, Лагранжа, 

Майєра, Больця та задачі математичного програмування 
2 2 6 

9 Скінчено-різницевий метод та теореми про його збіжність 2 2 6 

10 
Дискретні задачі оптимального керування. Дискретний 

принцип максимуму. Нелінійні дискретні задачі 
оптимального керування 

2 2 6 

11 
Методи градієнтного типу в задачах умовної та безумовної 
оптимізації 

2 2 6 

12 
Методи узагальненого градієнтного спуску. Квазіградієнтні 
методи  

2 2 6 

13 Задачі опуклого програмування. Двоїсті задачі 2 2 6 

14 
Методи локального випадкового пошуку. Методи по 

координатного спуску. Методи, які використовують функції 
Лагранжа 

2 2 6 

15 
Методи розв’язування дискретних та неперервних 

мінімаксних задач. Узагальнені градієнтні методи 
відшукання сідлових точок 

1 2 6 

 Контрольна робота 2 1   

 

Загальний обсяг – 150 год., в тому числі: 

Лекцій - 30 год. 

Семінарські заняття - 30 год. 

Самостійна робота - 90 год. 
 



Теми, що винесені на самостійне навчання 

 

1. Типові задачі оптимізації. Необхідні умови мінімуму диференційованої функції. 

Умови оптимальності й методи оптимізації ([1]: с. 9 - 54). - 5 год. 

2. Умови оптимальності для задач оптимізації з обмеженнями. Методи оптимізації у 

задачах варіаційного числення ([1]: с. 65  - 108.). - 5 год. 

3.Оптимізація у системах з ієрархічною структурою ([1]: с. 121 - 138). Задачі великої 

розмірності із спеціальною структурою матриці умов  ([13]: с. 13 - 55). - 5 год. 

4. Методи одновимірної оптимізації. Методи  Фібоначчі, золотого перерізу, 

Ньютона, глобального пошуку ([1]: с.139 - 174). - 5 год. 

5. Метод декомпозиції Данціга-Вулфа. Принцип декомпозиції. Оптимальний 

розподіл ресурсів ([13]: с. 56 - 102).- 5 год. 

6. Розв’язування задач лінійного програмування із великим числом стовпців з 

використанням процедури генерації стовпців. Задача про розкрій. Розрахунок 

потоків у мережах ([13]: с. 128 - 185). – 5 год. 

7. Розчленування та релаксаційні процедури у  лінійному програмуванні. Релаксація. 

Процедура розчленування Розена ([13]: с. 189 - 224).  – 5 год. 

8. Процедури розчленування у нелінійному програмуванні. Оптимізація роботи 

нафтохімічних установок. Задача про розміщення складів ([13]: с. 281 - 316). - 5 год. 

9. Двоїстість і декомпозиція у математичному програмуванні. Декомпозиція, що 

використовує механізм цін ([13]: с. 319 - 379). - 5 год. 

10. Декомпозиція шляхом розподілу ресурсів  (розділення обмежень) ([13]: с. 383 - 

412). - 5 год. 

11.Універсальні розріджені методи. Алгоритм мінімального степеня. Схеми 

зберігання розріджених матриць ([19]): с. 98 – 163). – 5 год. 

12. Теореми про збіжність та їх використання для дослідження числових методів. 

Метод функцій Ляпунова. Стійкість по першому наближенню  ([20]: с. 88 - 158). - 5 

год. 

13. Числові методи розв’язування задач оптимального керування. Числові методи, 

основані на редукції до задач нелінійного програмування. Застосування до 

диференціальних ігор ([20]: с. 284 - 371). - 5 год. 

14. Приклади числових розрахунків розв’язування задач безумовної оптимізації та 

нелінійного програмування([20]: с. 387 - 403). - 5 год. 

15. Методи регуляризації. Метод стабілізації. Метод нев’язки  ([4]: с. 263 - 282). - 5 

год. 

16.  Про поліноміальні методи в лінійному програмуванні. Метод Хачияна. Метод 

Кармаркара  ([4]: с. 283 - 334). - 5 год. 

17. Варіаційне числення. Умови екстремуму другого порядку. Умови Лежандра та 

Якобі ([7]: с. 74 - 190). - 5 год. 

18. Принцип максимуму та економічна модель Леонтьєва. Двоїста задача та її 

економічна інтерпретація. Обгрунтування принципу максимуму методом 

динамічного програмування ([7]: с. 304 - 331). - 5 год. 

 
9. Рекомендовані джерела 
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