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Дисертаційна робота Кінаш Анастасії Володимирівни «Дисипативність 

неавтономних систем з марковськими переключеннями» присвячена розгляду 

питання асимптотичної дисипативності стохастичних процесів з дифузійним та 

імпульсним збурення в марковському середовищі. Детальний аналіз дисертації 

дозволяє сформувати наступні висновки щодо актуальності дослідження, 

наукової новизни та практичного і теоретичного значення отриманих 

результатів, а також оцінити їх ступінь апробації та публікації у наукових 

виданнях.

Актуальність теми. Випадковим еволюціям та їх асимптотичним 

властивостям присвячена достатньо велика кількість праць як вітчизняних, так і 

закордонних авторів. Зокрема, в роботах Скорохода А. В., Королюка В.С. та їх 

учнів розглянуто достатні умови слабкої збіжності таких процесів в схемах 

усереднення та дифузійної апроксимації. Слід відзначити застосування малого 

параметру та розв’язку проблеми сингулярного збурення для породжуючих 

генераторів випадкових еволюцій з побудовою генераторів граничних процесів 

з відповідною класифікацією проблем, що отримані в роботах Королюка В.С.

Останні результати дали можливість встановити достатні умови 

асимптотичної дисипативності випадкових еволюцій з марковськими 

переключеннями в схемах дифузійної апроксимації та асимптотично малої 

дифузії з сингулярним та імпульсним збуренням.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана на кафедрі прикладної математики Інституту прикладної 

математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська 

політехніка» в рамках науково-дослідної роботи «П обутова і дослідження
в х ід . № б і/6 н/г
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методів розв'язування задач прикладної математики та інформатики» (номер 

держреєстрації 0113Ш05296).

Основною метою дисертаційної роботи Кінаш А.В. є отримання 

достатніх умов асимптотичної дисипативності для випадкових процесів з різної 

природи збуреннями в марковському середовищі, які описуються 

стохастичними диференціальними рівняннями.

Було отримано:

-достатні умови асимптотичної дисипативності випадкової еволюції з 

дифузійним збуренням в схемі дифузійної апроксимації, у випадку коли у 

стохастичному диференціальному рівнянні присутній дифузійно збурений 

доданок та за відсутності такого доданку;

-умови асимптотичної дисипативності нормованих флуктуацій 

випадкового процесу в схемі дифузійної апроксимації, що визначаються за 

припущення виконання умов асимптотичної дисипативності початкового 

процесу;

-  умови дисипативності граничної еволюції процесу з імпульсним 

збуренням в схемі дифузійної апроксимації з марковськими переключеннями;

-  умови асимптотичної дисипативності процесу з дифузійним збуренням в 

схемі асимптотично малої дифузії.

Побудовано:

-  узагальнену модель Лоренца економіки системи міста, що визначається 

системою трьох стохастичних диференціальних рівнянь з дифузійно збуреним 

доданком та марковським процесом, а також для такої моделі одержано умови 

асимптотичної дисипативності через побудовану функцію Ляпунова 

детермінованої системи.

Наукова новизна одержаних результатів. На мій погляд, серед 

результатів дисертації варто виділити наступні:

1. Вперше встановлено достатні умови дисипативності граничної еволюції 

процесів з дифузійним та імпульсним збуренням, збурення в яких визначаються
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як рівномірно ергодичним марковським процесом, так і збуреним доданком в 

схемах дифузійної апроксимації та асимптотично малої дифузії;

2. На основі умов асимптотичної дисипативності випадкової еволюції з 

сингулярним збуренням та марковськими переключеннями, отримано умови 

асимптотичної дисипативності нормованих флуктуацій такого процесу;

3. Побудовано та проведено аналіз математичної моделі економіки міста, 

яка представлена системою Лоренца з врахуванням випадкових впливів на 

швидкість зміни земельної ренти, які описуються дифузійно збуреним 

доданком та марковським процесом. А також, одержано умови асимптотичної 

дисипативності такої моделі.

Обґрунтованість та достовірність результатів дисертації. Дисертаційна 

робота Кінаш А.В. виконана на належному математичному рівні, є завершеною 

та цілісною науковою працею. Отримані результати сформульовано у вигляді 

теорем та лем, які обґрунтовано та строго доведено з використанням відомих 

математичних джерел, перелік яких наведено у списку літератури дисертації.

Основні результати було представлено на багатьох міжнародних та 

всеукраїнських конференціях, а також на профільних семінарах різних ВНЗ 

України. Отже, вважаю, що отримані автором результати є достовірними та 

достатньо обґрунтованими, а їх новизна повністю відповідає рівню 

кандидатської дисертації.

Практичне значення результатів дисертації. Отримані у дисертації 

достатні умови асимптотичної дисипативності стохастичних процесів є 

корисними для розв’язування прикладних задач, процеси в яких описуються 

стохастичними диференціальними рівняннями із дифузійною або імпульсною 

складовою, а також марковськими переключеннями. З іншої сторони, 

можливим є дослідження стійкості та інших асимптотичних характеристик 

випадкових еволюцій визначених в марковському середовищі.

Публікації та апробація результатів. Результати дисертації Кінаш 

Анастасії Володимирівни викладені у 14 публікаціях, в тому числі 5 статтях та

З



9 матеріалах та тезах всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій. 

Чотири статті опубліковано у виданнях, які внесені до міжнародних 

наукометричних баз даних, таких як Google Scholar та Zentralblatt MATH і 

чотири статті видано у журналах, що входять до Переліку фахових видань 

України. Результати дисертаційної роботи достатньо апробовано на наукових 

конференціях. Зміст автореферату цілком відображає основні положення 

дисертації. Основні результати дисертації повністю викладені в опублікованих 

працях.

Суть та оцінка змісту роботи. Дисертаційна робота Кінаш А.В. 

складається зі вступу, чотирьох розділів, списку використаних джерел з 85 

найменувань та додатку.

У вступі відзначено актуальність, практичне та теоретичне значення 

результатів дисертації, сформульовано мету та задачі дослідження, наведено 

інформацію про роль автора у спільних публікаціях, визначено наукову 

новизну отриманих результатів, а також висвітлено апробацію та публікацію 

результатів дисертації.

Перший розділ присвячено огляду літератури та допоміжним відомостям 

за тематикою роботи. А саме, розглянуто еволюцію теорії випадкових процесів, 

зокрема з марковськими переключеннями, та дисипативності детермінованих 

систем та систем з випадковими складовими.

У другому розділі розглянуто випадкову еволюцію з дифузійним 

збуренням в схемі дифузійної апроксимації з марковськими переключеннями. 

Отримано вигляд та умови обмеженості залишкового члена генераторів 

розглянутих еволюцій при розв’язанні проблеми сингулярного збурення 

відповідного процесу. Отриманий результат забезпечує збіжність початкового 

процесу до граничного, для якого визначені умови дисипативності. А також, 

одержано умови асимптотичної дисипативності флуктуацій дифузійного 

асимптотично дисипативного процесу, визначеного в марковському 

середовищі.
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Третій розділ присвячено процесу з імпульсним збуренням в схемі 

дифузійної апроксимації та процесу з дифузійним збуренням в схемі 

асимптотично малої дифузії. Для розглянутих процесів встановлено умови 

асимптотичної дисипативності.

У розділі чотири розглянуто систему економіки міста, яка описується 

узагальненою моделлю Лоренца. Для такої моделі, яка є системою трьох 

стохастичних диференціальних рівнянь, встановлено умови асимптотичної 

дисипативності на основі умов отриманих для випадкової еволюції з 

дифузійним збуренням в схемі дифузійної апроксимації. Також, проаналізовано 

поведінку стаціонарних точок такої системи.

Висновки відповідають змісту дисертаційної роботи, стисло та чітко 

висвітлюють основні результати роботи та можливості їх подальшого 

використання.

Загалом, дисертація є завершеною науковою працею, результати якої є 

новими та мають теоретичну та практичну цінність.

Разом з цим до дисертації є наступні зауваження та побажання:

1. На с. 73 сказано, що сім’я процесів з незалежними збуреннями 

визначається генераторами (3.3) та (3.4). Насправді, це дещо вводить в оману 

стороннього читача, бо це один і той самий оператор, лише діють вони по 

різних змінних, що є суттєвим пізніше при означенні оператора (3.14). Автору 

варто було б більш чітко вказати по яких змінних діє кожен з операторів, що 

значно спростило б сприйняття матеріалу.

2. Поняття «локальна умова балансу», яке зустрічається в дисертації 

(зокрема, на с. 8 та 71), недостатньо чітко розтлумачено. Також не зрозуміло як 

воно пов’ язано з аналогічних поняттям, яке використовується в схемі фазового 

укрупнення.
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3. В дисертації повсякчас (с. 12, тощо) говориться про умови 

дисипативності, але при цьому не вказується чи є ці умови достатніми, чи 

необхідними.

4. Автору варто було б навести посилання на роботи, в яких доведено 

Леми та Теореми, які наведено в першому розділі дисертації.

5. На с. 18 говориться про сингулярно збурений зведено-оборотний 

генератор (^, що визначається формулою (1.4), натомість ця формула визначає 

збурений оператор І/.

6. Деякі позначення не введено, або введено після того як використано у 

формулах, зокрема це стосується 0к на с. 22, функцій Ь\(х) та Ь2(х) на с.74, 

Аі(и,х) та А2(и,х) на с. 86, тощо.

7. На с. 24 в 11 рядку зверху сторінки необхідна розділова кома між 

рівнянням та початковою умовою.

8. Означення оператора Ляпунова на с. 28, очевидно, містить помилки.

Однак вказані зауваження не впливають на загальну позитивну оцінку 

дисертаційного дослідження. Робота виконана на належному науковому рівні, 

основні результати узагальнено у вигляді теорем та лем, строго доведених з 

використанням відомих математичних методів.

Висновок. Дисертаційна робота Кінаш А. В. містить важливий доробок з 

точки зору теорії випадкових еволюцій та системного аналізу. Одержані 

результати можуть застосовуватись для подальшого дослідження властивостей 

випадкових еволюцій з марковськими переключеннями, а також при 

розв’язуванні прикладних проблем, процеси в яких описуються стохастичними 

диференціальними рівняннями зі збуреннями в марковському середовищі. 

Автореферат правильно відображає основний зміст дисертації, результати 

дисертаційного дослідження опубліковані у фахових виданнях, затверджених 

МОН України.
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Дисертаційна робота Кінаш Анастасії Володимирівни «Дисипативність 

неавтономних систем з марковськими переключеннями» є завершеною 

науковою працею, що відповідає вимогам «Порядку присудження наукових 

ступенів», затвердженого постановами Кабінету Міністрів України від 

24.07.2013 року №567 та від 19.08.2015 року №656, що висуваються до 

дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата фізико- 

математичних наук за спеціальністю 01.05.04 -  системний аналіз і теорія 

оптимальних рішень, а її автор Кінаш А. В. заслуговує присудження наукового 

ступеня кандидата фізико-математичних наук.

Офіційний опонент, 

доцент кафедри дослідження операцій 

Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка МОН України, 

доктор фізико-математичних наук І. В. Самойленко

ьхід. № б ^ Ь и / г  
ВІД ."" " " Ї Ж  ' 2 0 / А .

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 
________імені Тараса Шевченка
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ВІДГУК
офіційного опонента на дисертацію Кінаш Анастасы Володимирівни 

«Дисигіативність неавтономних систем з мордовськими переключениями»,
подану на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук 
за спеціальністю 01.05.04 -  системний аналіз і теорія оптимальних рішень

Актуальність теми. Питання дисипативності системи широко 
досліджується в літературі. Це зумовлено тим, що стохастичні та детерміновані 
системи, які володіють властивістю дисипативності є розповсюдженими в 
прикладних проблемах економіки, фізики, тощо. Проте серед процесів, для 
яких встановлено умови дисипативності, розглянуто лише процеси, збурення в 
яких описується дифузійним доданком. Таким чином, в дисертаційній роботі 
Кінаш А. В. розширено застосування властивості дисипативності на системи з 
врахуванням випадкових впливів у вигляді рівномірно ергодичного 
марковського процесу, що безпосередньо впливають на функцію регресії та 
дифузійний доданок. Тут використання методу малого параметру та розв’язку 
проблеми сингулярного збурення виявилося надзвичайно доцільним. Це дало 
можливість отримати достатні умови асимптотичної дисипативності 
розглянутих випадкових еволюцій в схемах асимптотично малої дифузії та 
д и фу зі й н ої апроксимації.

Основною мстою дисертації є встановлення умов асимптотичної 
дисипативності випадкових еволюцій з імпульсним та дифузійним збуренням в 
схемах дифузійної апроксимації та асимптотично малої дифузії, а також 
нормованих флуктуацій процесу з дифузійним збурення в рівномірно 
ергодичному марковському середовищі.

ЕЗ авторефераті чітко та стисло подано основні результати дисертації, 
відповідно до змісту роботи.

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 
висновків і рекомендацій дисертації визначається застосуванням загально 
відомих методів теорії випадкових процесів, системного аналізу та 
операторного числення. Встановлені результати є логічним продовженням 
дослідження дисипативності стохастичних процесів на випадок дифузійних 
процесів з сингулярним збуренням та марковськими переключеннями.

Наукова новизна результатів дисертації. В дисертації Кінаш А. В. 
вперше встановлено умови асимптотичної дисипативності випадкових 
еволюцій, які визначаються розв’язком стохастичних диференціальних рівнянь, 
збурення в яких представлені не лише збуреним доданком, але й марковськими 
переключеннями.

Практичне значення. При розв’язуванні прикладних задач фізики часто 
зустрічаються системи, які володіють властивістю дисипативності. З іншої 
сторони, велика кількість процесів, які спостерігаються в природі, описуються 
стохастичними диференціальними рівняннями зі збуреннями різної природи. 
Серед таких процесів відіграють важливу роль процеси, збурення в яких є в 
формі марковських переключень. В дисертаційній роботі Кінаш А. В. 
встановлено достатні умови асимптотичної дисипативності саме для процесів 
визначених в рівномірно ергодичному марковському середовищі. Практичне
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застосування також підтверджується документом наведеним у додатку до 
дисертації, щодо впровадження результатів дисертації. З огляду на це, 
практичне значення результатів дисертації не підлягає сумніву.

Повнота викладу в опублікованих працях та апробація результатів. 
Основні результати дисертації викладено у 14 наукових публікаціях (у 5 
статтях та 9 працях міжнародних та всеукраїнських конференцій). По 
отриманих результатах було зроблено доповіді на багатьох наукових 
конференціях. Дисертаційна робота пройшла належну апробацію.

Обсяг друкованих праць но результатах дисертаційного дослідження та їх 
кількість відповідають вимогам МОН України, що висуваються до дисертацій 
на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.

Аналіз змісту роботи. Дисертація Кінаш А. В. складається із вступу, 
чотирьох розділів, списку літератури та додатку.

Вступ містить актуальність теми дисертаційного дослідження. Крім того, у 
вступі наведено мету роботи, практичне значення та новизну отриманих 
результатів та вказано зв'язок роботи з науковими програмами та темами.

У першому розділі роботи проведено огляд літератури по випадкових 
еволюціях та властивості дисипативності систем, наведено основні результати 
теорії випадкових еволюцій визначених в рівномірно ергодичному 
марковському середовищі, а також дисипативності систем з дифузійним 
доданком.

У другому розділі розглянуто дифузійний процес з сингулярним 
збуренням та марковськими переключеннями у двох випадках: коли процес 
додатково залежить від дифузійно збуреного доданку та коли не залежить. Для 
розглянутих процесів отримано умови асимптотичної дисипативності з 
використанням функції Ляпунова відповідної детермінованої системи. Крім 
того, одержано умови асимптотичної дисипативності флуктуацій випадкової 
еволюції, яка володіє властивістю асимптотичної дисипативності.

У розділі три знайдено розв’язок проблеми сингулярного збурення та 
форму залишкового члена випадкової еволюції з імпульсним збуренням в схемі 
дифузійної апроксимації та з дифузійним збуренням в схемі асимптотично 
малої дифузії в рівномірно ергодичному марковському середовищі. До того ж, 
встановлено достатні умови дисипативності граничних еволюцій відповідних 
систем, що означає асимптотичну дисипативність початкових процесів.

Розділ чотири присвячено практичному застосуванню результатів 
отриманих у роботі. А саме, побудовано узагальнену модель Лоренца, яка 
описує економіку міста за умови дії на неї зовнішніх збурень у вигляді 
дифузійного доданку та марковських переключень. Аналітично знайдено умови 
асимптотичної дисипативності системи із заданими числовими параметрами та 
у загальному випадку.

У висновках, конкретно та стисло подано основні результати дисертації, а 
також їх практичне та теоретичне значення.

Додаток містить копію документу, щодо впровадження результатів 
дисертаційного дослідження, що підтверджує їх практичну цінність.
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В цілому, дисертація виконана на високому науковому рівні, містить нові 

результати для встановлення асимптотичних характеристик випадкових 
еволюцій з марковськими переключеннями.

Зауваження до дисертації:
1. На с. 82 при доведенні збіжності початкового процесу до граничного, на 

основі Модельної граничної теореми, не перевіряється умова накладена 
на квадратичну характеристику мартингала.

2. На с. 32 вказано, що розв’язок проблеми сингулярного збурення 
розглянутих процесів отримано лише на збуреній функції Ляпунова, 
хоча у п. 2.3 розв’язок проблеми сингулярного збурення визначається 
на збуреній тест-функції для генератора трьохкомпонентного процесу 
флуктуацій.

3. При встановленні вигляду генератора двокомпонентного марковського 
процесу в Лемі 2.1 с. 36 доцільно було б вказати посилання на сторінку, 
звідки взято визначення генератора.

Проте, наведені зауваження істотно не впливають на загальну позитивну 
оцінку дисертації та не ставлять під сумнів достовірність та наукову новизну, 
отриманих в роботі, результатів. Оформлення дисертаційної роботи та 
автореферату виконано згідно вимог, що ставляться до кандидатських 
дисертацій.

Висновок.
На мою думку, дисертація Кінаш Анастасії Володимирівни 

«Дисипативність неавтономних систем з марковськими переключеннями» є 
завершеною та структурованою науковою роботою, а отримані в ній результати 
є новими та науково доведеними. Дисертаційна робота відповідає паспорту 
спеціальності 01.05.04 -  системний аналіз і теорія оптимальних рішень.

Представлена дисертаційна робота відповідає вимогам «Порядку 
присудження наукових ступенів» (постанови Кабінету Міністрів України №567 
від 24.07.2013 року та №656 від 19.08.2015 року), що висуваються до 
кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук за 
спеціальністю 01.05.04 -  системний аналіз і теорія оптимальних рішень 
(фізико-математичні науки), а її автор заслуговує присудження наукового 
ступеня кандидата фізико-математичних наук за отримання нових результатів в 
теорії випадкових процесів та системного аналізу.

Офіційний опонент, 
доцент кафедри вищої математики 
Київського національного економічного 
університету імені Вадима Гетьмана 
МОН України,
кандидат фізико-математичних наук, доцент
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