
ВСТУП

Нові винаходи та відкриття,  що направлені на зростання обсягу 

суспільного виробництва,  вимагають безперервного удосконалення 

апаратного та програмно-алгоритмічного забезпечення  для ефективного 

розв’язку задач управління різноманітними об’єктами і процесами.

Проблеми  управління  особливо  ускладнюються  в  людино-машинних 

системах  (ЛМС),  де  поряд  з  задачами  управління  технічними об’єктами і 

технологічними процесами архіважливим є  розв’язання  задач  ефективного 

управління  системами  організаційного,  економічного  і  соціального 

характеру.  Наука про загальні  закономірності  процесів управління складає 

суть теорії управління. В зв’язку з цим у вищих навчальних закладах (ВНЗ) 

для  відповідних  спеціальностей  введено  в  навчальні  плани   дисципліну  з 

теорії управління. Це дає змогу формувати у студентів відповідний  світогляд 

стосовно сучасних систем управління, загальну теоретичну базу (основу) для 

ефективного  розв’язання  задач  управління  в  організаційних,  технічних  та 

техніко-економічних системах.

Визначимо поняття "управління" як процес приведення заданих об’єктів 

до стану, що відповідає поставленим цілям. При цьому об’єкт, яким потрібно 

управляти, будемо називати "об’єктом управління". Повсякденна діяльність 

людини  -  виробнича,  громадська,  побутова,  адміністративна  -  пов’язана  з 

управлінням  об’єктами  різноманітного  характеру.  Управляти  можна 

транспортними  засобами,  токарним  станком,  будівельною  компанією, 

школою, ВНЗ чи медичною установою, предметом домашнього вжитку та 

інш.  З  наведених  прикладів  зрозуміло,  що  поняття  "управління"  є 

надзвичайно  широким  і  багатогранним. Дійсно,  задача  управління, 

наприклад,  домашнім  пилососом  чи  пральною  машиною  суттєво 

відрізняється  від  задачі  управління  літаком  чи  кораблем,  а  управління 

домашнім господарством не можна порівнювати з управлінням, наприклад, 



будівельною  чи  торговою  компанією,  управлінням  виборчими  процесами 

кандидатів в депутати чи в президенти та ін. 

Узагальнюючи особливості  процесів управління можна сформулювати 

загальні риси будь-якого управління, до яких в першу чергу, відносяться:

• наявність інформації про задачі управління - мету (або ціль) управління;

• аналіз інформації про поточний стан об’єкта та ступінь його наближення 

до необхідного (бажаного) стану;

• формування необхідних управляючих сигналів (рішень);

• реалізація управляючих сигналів;

• наявність інформації про результати управління;

Теоретична  (загальна)  кібернетика  розглядає  проблеми  управління 

абстрактно,   безвідносно  щодо  реальної  фізичної  природи  об’єктів 

управління,  об’єднує  загальні  методи  та  підходи  до  вивчення  систем,  що 

суттєво відрізняються за своєю природою: технічних, біологічних, соціальних.

Використання  сучасних  комп’ютерних  технологій  суттєво  розширює 

можливості дослідження елементів та систем управління (СУ) в статичних та 

динамічних  режимах,  зокрема  обчислювальні  середовища  СИАМ  та 

MATLAB забезпечують  можливість  використання  блочно-структурних 

моделей  для  дослідження  різних  типів  систем  управління  (лінійних, 

нелінійних, неперервних, дискретних тощо).


	ВСТУП

