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Сторінка курсу https://ami.lnu.edu.ua/course/dyskretna-optymizatsiia 

Інформація про 
дисципліну 

Дисципліна “Дискретна оптимізація” є вибірковою дисципліною з 
спеціальності 125 – кібербезпека для освітньої програми Кібербезпека, яка 
викладається в 6-му семестрі в обсязі 5 кредитів (за Європейською 
Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Коротка 
анотація 
дисципліни 

Опанування дисципліни спрямовано на вивчення основних методів 
побудови математичних моделей задач оптимізації та прийняття рішень; 
формування навичок вирішення найбільш поширених класів задач 
дослідження операцій та особливостей їх застосування у сфері кіберзахисту 
інформації та об’єктів. 

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою вибіркової дисципліни є формування компетенцій, достатніх для 
розв’язування типових класів задач оптимізації, в яких множина 
допустимих розв'язків має явно виражену комбінаторну природу, а також з 
ефективними методами їх розв'язання; формування компетентностей щодо 
обґрунтованого застосування математичних методів та моделей у процесі 
вирішення професійних проблем та захисту інформації. 

Література для 

вивчення 
дисципліни 

Основна 

1. Жалдак М.І., Триус Ю.В. Основи теорії і методів оптимізації. – Черкаси: 
Брама-Україна, 2005. – 608 с.  

2. Зайченко Ю.П. Дослідження операцій: Підручник. – 7-е вид. – К.: 
Видавничий дім «Слово», 2006. – 816 с.  

3. Катренко А.В. Дослідження операцій: Підручник. – Львів: «Магнолія 
Плюс», 2005. – 549 с.   

4. Гуляницький Л.Ф. Прикладні методи комбінаторної оптимізації: навч. 
посіб. / Л.Ф. Гуляницький, О.Ю. Мулеса. – К.: Видавничополіграфічний 
центр «Київський університет», 2016. – 142 с. 

5. Субботін С.О. Неінтерактивні, еволюційні та мультиагентні методи 
синтезу нечіткологічних і нейромережних моделей: монографія / С.О. 
Субботін, А.О. Олійник, О.О. Олійник, під заг. Ред. С.О. Субботіна. – 
Запоріжжя: ЗНТУ, 2009.  

6. Коряшкіна Л.С. Практикум з курсу Методи оптимізації та дослідження 

https://ami.lnu.edu.ua/employee/weigang-h-o
https://ami.lnu.edu.ua/course/dyskretna-optymizatsiia


операцій. Частина 1. Дослідження операцій / Л.С. Коряшкіна, С.А. Ус / 
М-во освіти і науки України; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». 
– Д.: НТУ «ДП», 2019. – 182 с.  

Допоміжна 

7. Наконечний С.І., Савіна С.С. Математичне програмування: Навч. посіб. 
– К.: КНЕУ, 2003. – 452 с.  

8. Основи математичних методів дослідження операцій/ Лавров Є.А., 
Клименко Н.А., Перхун Л.П., Попрозман Н.А., Сергієнко В.А./ За ред 
Н.А. Клименко.-К.: ЦК "Компринт, 2015. – 452с.  

9. Ржевський С.В., Александрова В.М. Дослідження операцій: Підручник. 
– К.: Академвидав, 2006. – 560 с. (Альма-матер). 

10. Штовба С.Д. Методи оптимізації в середовищі MatLab. Лабораторний 
практикум. Навчальний посібник. - Вінниця: ВДТУ, 2001.-56с. 

Інформаційні ресурси в Інтернет 
11. Методи оптимізації та дослідження операцій. – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 
http://dls.ksu.kherson.ua/DLS/Library/Catalog.aspx?section= 0aeb5238-48e0-
4ee9-8ff3-82c5977ac489  

12. Сайт СКМ Matlab. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
www.mathworks.com  

13. Сайт СКМ PTC Mathcad. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://mathcad.com.ua/  

14. Сайт WolframAlpha. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://www.wolframalpha.com 

Обсяг курсу Загальний обсяг: 150 годин. Аудиторних занять: 64 год., з них 32 год. лекцій 
та 32 год. лабораторних робіт. Самостійної роботи: 86 год. 

Очікувані 
результати 
навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути таких 
компетентностей:  
знати:  

˗ теоретичні основи методів оптимізації; 
˗ необхідні і достатні умови існування екстремумів для різних класів 

задач оптимізації;  
˗ чисельні методи розв'язування задач одновимірної оптимізації, 

багатовимірної безумовної та умовної оптимізації;  
˗ класифікацію і постановку задач математичного програмування та 

методи їх розв'язування, зокрема задач лінійного, дробоволінійного і 
нелінійного програмування, транспортної задачі;  

˗ основи теорії двоїстості лінійного програмування та її застосування до 
аналізу економічних задач;  

˗ математичну постановку задачі цілочислового програмування, методи 
розв’язування задачі цілочислового програмування;  

˗ основні типи задач і моделі динамічного програмування та методи їх 
розв’язування;  

˗ задачі і методи мережевого планування; 
 вміти:  
˗ будувати математичні моделі реальних оптимізаційних задач і задач 

дослідження операцій, що виникають у різних галузях діяльності 
людини;  

˗ застосовувати чисельні методи оптимізації для розв'язування реальних 
задач з різних галузей діяльності людини;  

˗ розв’язувати задачі дослідження операцій за допомогою методів 
математичного програмування;  

˗ використовувати засоби інформаційних технологій, зокрема системи 
комп’ютерної математики, при вивченні та розв'язуванні реальних 
оптимізаційних задач,  

˗ вміти писати програми, що реалізують чисельні методи оптимізації на 

http://www.mathworks.com/
http://mathcad.com.ua/


одній з мов програмування високого рівня. 
 
Опанування дисципліни забезпечує набуття таких компетентностей: ЗК 1, 
ЗК 2, ЗК 3, ФК 2,  ФК 3, ФК 10, ФК 12  та програмних результатів навчання: 
ПРН 2, ПРН 4, ПРН 14, ПРН 27, ПРН 37. 

Ключові слова Дискретна оптимізація, метод відсікань Гоморі, динамічне програмування, 
метод гілок та мереж, сітковий алгоритм, алгоритм дерева, алгоритм 
Кристофідеса, екстремальні задачі на графах, найкоротші шляхи графа, 
алгоритми: Дейкстри, Форда, Краскала і Прима, генетичні, міметичні, 
мурашині 

Формат курсу Очний  
Проведення лекцій, лабораторних робіт і консультацій. 

Теми  Кількість годин 

Лекції Лаб. роб. 

Змістовий модуль 1. Загальні питання дискретної оптимізації 

Тема 1. Вступ до Дискретної оптимізації 2 - 

Тема 2. Класифікація задач даного класу за складністю 
отримання точного розв’язку 

2 4 

Тема 3. Методи відсікань Гоморі. Метод динамічного 
програмування 

2 4 

Тема 4. Метод гілок та мереж 2 - 

Тема 5. Сіткові алгоритми 2 4 

Тема 6. Наближені та -наближені методи розв’язання 
задач. 

2 - 

Тема 7. Методи найближчого міста. Алгоритм дерева. 
Алгоритм Кристофідеса. 

2 4 

Тема 8. Визначення -наближених алгоритмів. Оцінки 
похибки розв’язку задач. Детермінований локальний 
пошук 

2 - 

Змістовий модуль 2. Екстремальні задачі на графах 

Тема 9. Найкоротші шляхи графа. Алгоритм Дейкстри 
(випадок невід’ємної матриці вагів). 

2 - 

Тема 10. Алгоритм Форда побудови найкоротших 
шляхів (випадок загальної матриці вагів). 

2 4 

Тема 11. Остовні дерева мінімальної ваги. Побудова 
остовного дерева. Алгоритми Краскала і Прима 
побудови остовного дерева мінімальної ваги 

2 - 

Тема 12. Мінімальні вершинні покриття. Максимальні 
незалежні множини вершин. Максимальні 
паросполучення. 

2 4 

Тема 13. Мінімальні вершинні покриття. Евристики для 
розв’язання задачи про мінімальне вершинне покриття. 

2 - 

Тема 14. Максимальні паросполучення. Метод 
Едмондса побудови максимального паросполучення 
графа 

2 4 

Тема 15. Стохастичний локальний пошук. 
Повторюваний локальний пошук. Алгоритм 
імітаційного відпалу 

2 - 

Тема 16. Генетичні, міметичні, мурашині алгоритми 2 4 

Разом 32 32 

Підсумковий 

контроль, 
форма 

Залік у кінці 6 семестру 

Навчальні ме-
тоди та техніки, 
які будуть ви-

Презентації, лекції 
Модульний контроль. 
Кейс-проект розробки ПП 



користовува-
тися під час 
викладання 
курсу 

Лабораторні роботи  

Необхідне 
обладнання 

Комп’ютери, комп’ютерні системи та мережі. Інтернет ресурси. 

Критерії оці-
нювання (ок-
ремо для кож-
ного виду нав-

чальної діяль-
ності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 
наступним співвідношенням:  
• модульний контроль, тестування, усне опитування: 100% семестрової 
оцінки; максимальна кількість балів 100: 7 практичних робіт (70 балів), 
кейс-проект (15 балів), модульний тест (15 балів). 
Підсумкова максимальна кількість балів 100. 
Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 
оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 
використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в 
роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 
академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності 
в письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння викладачем, 
незалежно від масштабів плагіату чи обману. 
Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі 
студенти відвідають усі лекції та практичні зайняття курсу. Студенти 
повинні інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 
будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися термінів виз-
начених для виконання всіх видів письмових робіт та індивідуальних 
завдань, передбачених курсом. 
Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, 
буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі 
третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої 
літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 
Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані при поточному 
тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При цьому 
обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність студента 
під час практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на 
заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мо-
більними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; 
списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до  
зіліку. 

1. Алгоритм Дейкстри для графів з невід'ємною вагою ребер. 
2. Знайти найкоротшу відстань між двома даними вершинами у графі з 10 

вершинами алгоритмом Дейкстри. 
3. Алгоритм Форда-Белмана для пошуку найкоротших та найдовших 

шляхів у довільному графі. 
4. Знайти цикл невід'ємної ваги у графі з 5 вершинами алгоритмом Форда-

Белмана. 
5. Задача календарного планування та алгоритм його вирішення за лінійний 

час. 
6. Знайти мінімальний час виконання проекту з 10 стадіями та заданими 

обмеженнями. 
7. Задача лінійного програмування про попарні різниці. 
8. Детерміновані та недетерміновані машини Тьюринга. 
9. Класи P та NP. 
10. Поліноміальна зведеність. 
11. Довести поліноміальну зведеність задачі пошуку гамільтонового циклу 

до задачі про 3- здійсненності. 
12. NP-повні задачі. 
13. Довести NP-повноту задачі про 3-виконаності. 



14. Задача комівояжера. 
15. Знайти оптимальний шлях комівояжера у графі з 5 вершинами методом 

динамічного програмування. 
16. Метод гілок та меж. 
17. Гамільтонові графи. 
18. Найкоротші шляхи. 
19. Дерева найкоротших шляхів.  
20. Реалізація алгоритму Дейкстри за час O(E logd V), де d = E/V.  
21. Пошук завширшки та використання черги при її організації за лінійний 

час.  
22. Знаходження найкоротшого шляху за лінійний час в графах з ребрами 

одиничної довжини.  
23. Пошук найкоротших та найдовших шляхів у ациклічних орієнтованих 

графах за лінійний час.  
24. Задача календарного планування та алгоритм її рішення за лінійний час.  
25. Задача лінійного програмування про попарні різниці та її зв’язок з 

календарним плануванням.  
26. Часова складність обчислень на машинах Тьюринга.  
27. Мови та проблема розпізнавання приналежності слова даній мові.  
28. Теорема Кука про NP- повноту задачі здійсненності КНФ.  
29. NP-повнота задачі про 3- здійсненність.  
30. NP-повнота задач про вершинне покриття ребер графу, незалежну 

множину та  ізоморфізмі підграфу. 
31. Зведення задачі про перевірку гамільтоновості до евклідової задачі 

комівояжеру.  

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завер-
шенню курсу. 

 


