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Актуальність теми дослідження. Дисертаційна робота присвячена 

дослідженню властивостей траєкторій випадкових процесів, що набувають 

значень в просторах Орліча випадкових величин, а також, процесів із просторів 

Орліча експоненціального типу та процесів, пов'язаних із рівняннями з 

частинними похідними з випадковими початковими умовами. Дослідження таких 

процесів є актуальним не тільки з точки зору розвитку теорії випадкових процесів, 

але й з точки зору застосування результатів у фізиці, фінансовій математиці, 

моделюванні. Властивості траєкторій випадкових процесів інтенсивно вивчаються 

починаючи з середини минулого століття. Особлива увага приділялася вивченню
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гауссових процесів, субгауссових та близьких до них процесів. У 1985 році Ю. 

Козаченко та Є. Островський ввели до розгляду простори ср-субгауссових 

випадкових величин і процесів, у монографії В. Булдигіна і Ю. Козаченка (2000) 

досліджено властивості траєкторій випадкових процесів із просторів Орліча, і, 

зокрема, ф-субгауссових процесів. Слід зазначити, що одним із важливих 

застосувань результатів про властивості траєкторій випадкових процесів є 

дослідження розв’язків диференціальних рівнянь із випадковими факторами. 

Таким задачам було присвячено ряд робіт Ю.В. Козаченка та його учнів: вивчення 

розв’язків базувалось на застосуванні методів Фур’є. були отримані представлення 

розв’язків у вигляді певних збіжних рядів, досліджені питання про властивості 

розв’язків та їх наближення в різних функціональних просторах. У дисертаційній 

роботі вивчаються рівняння теплопровідності з початковими умовами, що 

задаються випадковими процесами з просторів Орліча та ф-субгауссовими 

випадковими процесами, отримано результати, що розширюють і узагальнюють 

попередні дослідження таких задач, а отже, дають можливість охопити більш 

широке коло практичних застосувань. Зважаючи на вищесказане, тема досліджень 

дисертаційної роботи О.М. Гопкало є, безумовно, актуальною і має не тільки 

науковий, але й прикладний інтерес.

Структура і зміст дисертації. Дисертація складається з анотації 

українською та англійською мовами, вступу, п’яти розділів, розбитих на 

підрозділи, висновків, списку використаних джерел та додатку зі списком 

публікацій автора та інформацією про апробацію роботи.

У вступі обгрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, встановлено 

мету і завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження, зв’язок з науковими 

темами, що розробляються кафедрою теорії ймовірностей, статистики та актуарно! 

математики. Також у вступі наведено наукову новизну та практичне значення 

отриманих результатів, охарактеризовано особистий внесок здобувана, наведено 

перелік конференцій, на яких проводилась апробація, надано стислий опис 

основних результатів дисертаційного дослідження.
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У другому розділі дисертації розглядаються випадкові процеси з просторів 

Орліча. Наведено необхідні означення та властивості цих процесів, визначених на 

компактних множинах. Далі розглядається випадок, коли процеси Орліча 

визначені на необмежених множинах, та встановлюються умови обмеженості і 

неперервності з ймовірністю одиниця цих процесів. Отримані результати 

застосовуються для дослідження розв’язків рівняння теплопровідності з 

випадковими початковими умовами з просторів Орліча. Також у цьому розділі 

продемонстровано, як отримані результати можуть бути поширені на інші класи 

рівнянь з випадковими початковими умовами, та наведено приклади процесів, які 

задовольгяють умовам встановлених теорем.

У третьому розділі вивчаються ф-субгауссові та гауссові випадкові процеси. 

Наведено необхідні відомості, які використовуються для дослідження. У цьому 

розділі встановлено нові оцінки для приростів ф-субгауссових процесів, 

визначених на компактних множинах, а для процесів, що визначені на 

необмежених множинах, отримано нові оцінки для їх швидкості росту та 

встановлено умови обмеженості і неперервності з ймовірністю одиниця та оцінки 

для розподілів супремумів. Отримані результати застосовано до розв’язків 

рівняння теплопровідності з ф-субгауссовими та гауссовими випадковими 

початковими умовами.

У четвертому розділі досліджуються розв’язки рівняння теплопровідності з 

ф-субгауссовими стаціонарними випадковими початковими умовами. На відміну 

від попереднього розділу, тут вводиться умова стаціонарності для процесу, що 

задає випадкову початкову умову, і це суттєво змінює метод дослідження. А саме, 

використовується зображення розв’язку у вигляді стохастичного інтегралу. Такий 

підхід використовувався раніше для випадку гауссових і субгауссових початкових 

умов. У дисертації цей метод поширено на випадок ф-субгауссових початкових 

умов, і таким чином отримано оцінки для модулів неперервності розв'язків та 

оцінки для розподілів супремумів, що узагальнюють попередні результати, і 

дають можливість розглядати більш широкі класи початкових умов. Також 
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отримано оцінки для швидкості росту нормованих розв'язків на необмежених 

множинах, що раніше не були представлені в літературі для такої постановки 

задачі.

У п’ятому розділі розглядаються псевдогауссові випадкові вектори, 

доведено узагальнену теорему Леві-Бакстера та отримано узагальнені оцінки для 

розподілу квадратичної форми цих векторів

У висновках сформульовано основні результати дисертаційної роботи.

Наукова новизна результатів. Не викликає сумніву наукова новизна 

результатів, яка в повному обсязі може бути визначена за текстом дисертації. 

Відзначу такі основні наукові результати роботи:

- умови обмеженості та неперервності з ймовірністю 1 випадкових процесів із 

просторів Орліча, визначених на необмежених множинах, та оцінки розподілів 

супремумів таких процесів;

- нові оцінки для розподілів супремумів приростів ф-субгауссових випадкових 

процесів, визначених на компакті;

- нові оцінки для швидкості росту траєкторій ф-субгауссових процесів;

- умови обмеженості та неперервності з ймовірністю 1 ф-субгауссових та 

гауссових випадкових процесів, визначених на необмежених множинах, та оцінки 

розподілів супремумів таких процесів;

- оцінки розподілів супремумів випадкових процесів, що задають розв’язки 

рівняння теплопровідності з ф-субгауссовими та Орлічевими випадковими 

початковими умовами;

- модулі неперервності розв'язків рівняння теплопровідності з ф-субгауссовими 

стаціонарними початковими умовами, оцінки для розподілів супремумів та 

швидкості зростання нормованих розв'язків для різних класів початкових умов;

- узагальнена теорема Леві-Бакстера для псевдогауссових випадкових векторів 

та узагальнені оцінки розподілу для квадратичної форми цих векторів.

Огрунтування отриманих результатів. Дисертація О.І.Гопкало є цілісною 

та завершеною науково-дослідницькою працею. Коректно використано аналітичні 
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методи, зокрема, метод метричної ентропії. Отримані в роботі результати є 

новими і належним чином доведеними, виклад результатів чіткий, логічний і 

послідовний.

Зауваження щодо змісту дисертації.

1) У дисертації при наведенні необхідних означень та тверджень не 

зроблено посилання на використану літературу. У підрозділі 2.1.1 при наведенні 

необхідних означень з теорії випадкових величин та процесів з просторів Орліча, 

на деякі означення та леми є посилання на літературу, наприклад, означення 2.8, 

означення 2.9, лема 2.2. Однак, на означення 2.1, означення 2.2 і т.д., лема 2.1 

посилань на використану літературу немає. Аналогічно в розділі 3.

2) В розділі 4 варто було навести приклади випадкових процесів, які можуть 

бути початковими умовами задачі Коші.

3) Задача Коші для рівняння теплопровідності з випадковими умовами 

досліджувалась багатьма науковцями, тому можливо, потрібно було більш 

детально порівняти результати розділу 4 з попередніми результатами, що були 

отримані в цьому напрямку.

Загальний висновок та оцінка дисертації.

За результатами дисертаційної роботи О. М. Гопкало опубліковано 6 

наукових статей. 4 статті надруковано у фахових виданнях України і 2 статті 

опубліковано у міжнародних фахових наукових журналах «Modem Stochastics: 

Theory and Applications» та «Statistics, Optimization & Information Computing», що 

індексуються в наукометричних базах Scopus і Web of Science. Апробація роботи 

пройшла на 7 міжнародних наукових конференціях та 2 наукових семінарах.

Публікації відповідають вимогам пункту 11 Порядку проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України № 167 від 06 березня 2019 р. Анотація 

відображає основні положення, викладені в дисертації, оформлена українською та 

англійською мовами. Дисертація та оприлюднена анотація відповідають вимогам, 

передбаченим чинним Порядком проведення експерименту з присудження 
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ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 06 березня 2019 р. № 167, а також вимогам, передбаченим пунктом 2 Вимог до 

оформлення дисертації, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки 

України від 12 січня 2017 року № 40.

Зауваження та побажання ніяким чином не впливають на загальне позитивне 

враження від дослідження

Дисертаційна робота Гопкало Ольги Михайлівни на тему «Умови існування 

та властивості розв’язків крайових задач з випадковими початковими умовами» 

відповідає спеціальності 112 - «Статистика» та вимогам Порядку підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих 

навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 (зі змінами та доповненнями 

від 03 квітня 2019 року № 283), в тому числі вимогам, передбаченим пунктом 10 

Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 р. № 

167, а також вимогам, передбаченим пунктом 2 Вимог до оформлення дисертації, 

затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 року 

№ 40, а її автор, Гопкало Ольга Михайлівна, заслуговує на присудження 

наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 11 - «Математика та 

статистика» за спеціальністю 112 - «Статистика».

Офіційний опонент -

доктор фізико-математичних наук, доцент, 

завідувач кафедри теорії ймовірностей та 

математичного аналізу факультету 

інформатики та цифрових технологій

ретар ДВНЗ «УжНУ»
О.О.Мельник
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ВІДГУК 

офіційного опонента доктора фізико-математичних наук, професора, 

професора кафедри комп’ютерних наук

Київського національного університету технологій та дизайну 

Краснитського Сергія Михайловича,

на дисертацію Гопкало Ольги Михайлівни на тему: «Умови існування 

та властивості розв’язків крайових задач з випадковими початковими 

умовами», подану до захисту у спеціалізовану вчену раду ДФ 26.001.241 

у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 

на здобуття наукового ступеня доктора філософії

за спеціальністю 112 - «Статистика»

1. Актуальність теми дослідження та зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Сучасна прикладна статистика користується широким 

набором методів, що спираються, з одного боку, на різноманітні способи 

візуального представлення вибіркових даних, котрі розвинуті завдяки 

можливостям обчислювальної техніки, а з іншого -— на останні досягнення в 

сфері теоретичного осмислення поведінки реальних процесів і явищ, зокрема, на
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нові дослідження в галузях теорії імовірностей та випадкових процесів. Саме в 

останньому напрямку виконана дисертація О.М. Гопкало.

Зауважимо, що дослідження, в яких знаходяться взаємозв’язки між 

імовірнісними властивостями значень випадкових процесів при фіксованому часі 

з властивостями їх траєкторій (реалізацій), тобто показників поведінки процесу у 

змінному часі, мають очевидне наукове і прикладне значення. Саме такій 

тематиці приділяється дуже велика увага в даній роботі. Основне припущення 

щодо імовірнісних властивостей досліджуваних процесів у даній роботі, є 

належність перерізів зазначених процесів деяким просторам Орліча випадкових 

величин. Зокрема, одержані результати дали змогу автору одержати корисну 

інформацію щодо властивостей розв’язків важливого у теорії і застосуваннях 

класу диференціальних рівнянь типу рівняння теплопровідності при випадкових 

початкових умовах.

Відмітимо, що класичні результати щодо належності траєкторій випадкових 

процесів тим чи іншим функціональним просторам містяться в книгах Г. Крамера 

і М. Лідбеттера (1967), М. Маркуса і Г. Пізьє (1992), Р. Адлера (1990), М. Леду і 

М.Талаграна (1991), В. Булдигіна та Ю. Козаченка (2000) та ін. Зокрема, умови 

вибіркової неперервності випадкових процесів досліджувались у відомих роботах 

А.Колмогорова (1937), А.Скорохода (1973), М.Ядренка (1968).

Важливість означеної тематики сприяла і сприяє появленню і розвитку 

нових методів дослідження зазначених питань. Прикладом сказаного є поява так 

званих ентропійних методів дослідження аналітичних властивостей випадкових 

процесів, що є нині одним із провідних напрямів у сучасній теорії випадкових 

процесів. Відповідні ідеї і підходи, започатковані в роботах Р. Дадлі, К. Ферніка, 

М. Леду і М. Талаграна, були систематизовані і набули подальшого розвитку в 

фундаментальній монографії В. Булдигіна і Ю. Козаченка «Метрические 

характеристики случайных величин и процессов» (1998) та в багатьох наступних 

роботах, зокрема, в роботах їх учнів. Так, були виконані вагомі дослідження щодо 

властивостей траєкторій випадкових процесів із значеннями у просторах Орліча 

випадкових величин. Бувши певними узагальненнями дуже важливих і широко
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вживаних, зокрема, в математичному аналізі, теорії функцій, теорії ймовірностей, 

просторів Lp, зазначені простори стали об’єктами як вивчення їх властивостей, 

так і застосувань у різних галузях математики. Інше направлення для узагальнень 

класичних і одержання нових результатів є застосування класів випадкових 

величин, більш загальних ніж гауссівський клас. Такими є, зокрема, класи 

субгауссівських і передгауссівських випадкових величин, означення і важливі 

властивості яких наведено в цитованій вище роботі Булдигіна і Козаченко. 

Важливими узагальненнями гауссових процесів є процеси із значеннями в певних 

просторах Орліча експоненціального типу, а саме, ср-субгауссові процеси. 

Банахові простори ср-субгауссових випадкових величин були введені у 1985 році у 

роботі Ю.Козаченка та Є. Островського. Простори ср-субгауссових випадкових 

величин та процесів широко застосовуються для вирішення прикладних задач у 

фізиці, фінансовій математиці, теорії черг, для моделювання реальних явищ.

Сучасні роботи, де продовжується розробка ентропійних методів для 

дослідження траєкторій та функціоналів від випадкових процесів, значно 

розширюють можливості прикладних застосувань.

Дисертаційна робота О. Гопкало присвячена дослідженню траєкторій 

випадкових процесів із значеннями у загальних просторів Орліча та ср- 

субгауссових процесів, а також процесів, пов’язаних із диференціальними 

рівняннями з випадковими початковими умовами, що є важливим для практичних 

застосувань. Таким чином, тематика дисертаційного дослідження, безумовно, є 

актуальною.

Робота виконана у рамках державних бюджетних дослідницьких наукових 

тем № 16БФ038-02 «Дослідження та статистичний аналіз асимптотичної 

поведінки складних стохастичних неоднорідних динамічних систем» (номер 

державної реєстрацій 0116U002530) та № 19БФ038-01 «Точні формули, оцінки, 

асимптотичні властивості і статистичний аналіз складних еволюційних систем з 

багатьма ступенями свободи» (номер державної реєстрації 0119U100317) кафедри 

теорії ймовірностей, статистики та актуарно!' математики механіко-математичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, що
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входять до комплексного тематичного плану науково-дослідних робіт «Сучасні 

математичні проблеми природознавства, економіки та фінансів».

2. Структура і зміст дисертації

Дисертація складається з анотації, вступу, п’яти розділів, розбитих на 

підрозділи, висновків, списку використаних джерел та додатку зі списком 

публікацій автора та інформацією щодо апробації результатів дослідження. 

Дисертаційна робота вдало структурована.

У вступі обґрунтовано актуальності теми дисертації, показано зв’язок роботи 

з науковими програмами, планами, темами, сформульовано мету та задачі 

дослідження, сформульовано наукову новизну та практичне значення одержаних 

результатів, охарактеризовано особистий внесок здобувана. Також розміщені 

матеріали щодо апробації результатів дисертації і подано конспективний виклад 

основних її результатів.

У першому розділі дисертаційної роботи наведено огляд літератури і 

результатів, отриманих іншими авторами з проблематики дослідження. Даються 

пояснюючі вказівки на різницю у постановці задач, методів їх розв’язання і 

результатів порівняно із зазначеними авторами. Вказані матеріали надають 

додаткові можливості оцінити актуальність дослідження та наукову новизну 

отриманих результатів.

У другому і третьому розділах дисертації встановлюються умови 

обмеженості і неперервності з ймовірністю одиниця випадкових процесів з 

просторів Орліча, (р-субгауссових та гауссових процесів, що визначені на 

необмежених множинах. Отримані результати застосовуються для дослідження 

розв’язків рівняння теплопровідності з випадковими початковими умовами. 

Наводиться ряд конкретних прикладів випадкових процесів, для яких перевірено 

виконання умов теоретичних положень, одержаних у дисертації.

У третьому розділі встановлено також нові оцінки для приростів (р- 

субгауссових процесів, визначених на компактних множинах, та нові оцінки для 

їх швидкості росту на необмежених множинах.
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У четвертому розділі досліджено розв’язки рівняння теплопровідності з ср- 

субгауссовими стаціонарними випадковими початковими умовами. Одержано 

модулі неперервності розв'язків, оцінки для розподілів супремумів, оцінки для 

швидкості росту нормованих розв'язків.

У п’ятому розділі вивчаються псевдогауссові випадкові вектори, доведено 

узагальнену теорему Леві-Бакстера та отримано узагальнені оцінки для розподілу 

квадратичної форми цих векторів.

3. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації

Матеріал дисертаційного дослідження викладено коректно з грамотним 

використанням відповідного математичного апарату та написаний правильною 

українською мовою наукового стилю. Головні наукові положення та висновки, 

сформульовані у дисертації, обґрунтовані повно та математично коректно.

4. Достовірність та наукова новизна одержаних результатів, повнота 

їх викладу в опублікованих працях.

Одержані результати та їх обґрунтування базуються на застосуванні строгих 

математичних методів і повною мірою викладені в опублікованих роботах. 

Кількість опублікованих статей (6 статей) та журнали («Statistics, Optimization & 

Information Computing (SOIC)», «Modern Stochastics: Theory and Applications», 

«Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка» та 

«Науковий вісник Ужгородського університету»), у яких вони опубліковані, 

відповідають вимогам пункту 11 Порядку проведення експерименту з 

присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України № 167 від 06 березня 2019 р. Наукова новизна отриманих у 

роботі результатів полягає у такому:

• Досліджено випадкові процеси із просторів Орліча, визначені на 

необмежених множинах, встановлено умови обмеженості та 

неперервності з ймовірністю 1 та отримано оцінки розподілів супремумів 

таких процесів.
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• Встановлено нові оцінки для розподілів супремумів приростів ф- 

субгауссових випадкових процесів, визначених на компакті.

• Досліджено ф-субгауссові випадкові процеси, визначені на необмежених 

множинах, встановлено умови обмеженості та неперервності з 

ймовірністю 1 та отримано оцінки розподілів супремумів таких процесів.

• Встановлено нові оцінки для швидкості росту траєкторій ф-субгауссових 

процесів.

• Встановлено оцінки розподілів супремумів випадкових процесів, 

пов'язаних із рівнянням теплопровідності з випадковими початковими 

умовами з просторів Орліча

• Досліджено властивості ф-субгауссових процесів, пов'язаних із задачами 

Коші для рівняння теплопровідності з ф-субгауссовими стаціонарними 

випадковими початковими умовами; одержано модулі неперервності 

розв'язків, оцінки для розподілів супремумів та швидкості зростання 

нормованих розв'язків для різних класів початкових умов,.

• Отримано узагальнену теорему типу Леві — Бакстера для 

псевдогауссових випадкових векторів та узагальнені оцінки розподілу для 

квадратичної форми цих векторів.

5. Теоретична та прикладна цінність роботи

Дисертаційна робота має як теоретичну, так і прикладну цінність. Останнє 

в першу чергу стосується задач статистики випадкових процесів. Результати 

для диференціальних рівнянь з частинними похідними з випадковими 

початковими умовами можуть бути використані при моделюванні реальних 

явищ і процесів у фізиці та ін. Основні результати можна використати у 

навчальному процесі при викладанні спеціальних курсів з теорії випадкових 

процесів.

6. Оцінка ідентичності анотації та основних положень дисертації

Дисертація та оприлюднена анотація відповідають вимогам, 

передбаченим чинним Порядком проведення експерименту з присудження 

ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
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України від 06 березня 2019 р. № 167, а також вимогам, передбаченим 

пунктом 2 Вимог до оформлення дисертації, затверджених Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 року № 40.

7. Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації 

Загалом позитивно оцінюючи дисертаційне дослідження О. М. 

Гопкало, варто надати наступні зауваження та коментарі.

1) Окремі зразки термінології авторки роботи не здаються беззаперечними. 

Традиційно при вживанні словосполучення «випадковий процес у 

функціональному просторі» або «з функціонального простору» мається на 

увазі, що траєкторії процесу належать цьому простору (а не перерізи 

процесу при фіксованих значеннях часу, тобто відповідні сукупності 

випадкових величин). Зазвичай, якщо мова йде саме про той чи інший 

простір М, якому належать перерізи процесу, застосовують назви типу М - 

процес, L2 - теорія і т.п. Зокрема, у цитованій монографії В.В. Булдигіна і 

Ю.В. Козаченко процеси Орліча позначаються як Lu - процеси, а термін 

«процес у просторі Орліча» не вживається, на відміну від даної роботи. 

Застосування авторкою дисертації зазначеної не зовсім традиційної 

термінології не може вважатися принциповою помилкою, але всього, що 

ускладнює правильне розуміння математичного тексту, треба за можливістю 

уникати. Схожі зауваження можна було б зробити і щодо деяких термінів, 

котрі використовуються у даній роботі відносно крайових задач 

математичної фізики.

2) У відгуку вже згадувалися оригінальні результати дисертації щодо 

теорем типу Леві — Бакстера у розділі №5. При цьому робота виграла б, 

якщо в ній були б розміщені і додаткові наслідки з одержаних результатів. 

По-перше, теореми зазначеного типу завжди мають в якості наслідків 

положення щодо ортогональності імовірнісних мір, котрі відповідають 

випадковим процесам (або полям). Такі положення мають застосування у 

статистиці випадкових процесів, що відповідає спеціальності, за якої 

відбувається захист дисертації. По-друге, існує техніка, котра дозволяє за
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допомогою бакстерівських теорем ідентифікувати коефіцієнти 

диференціальних рівнянь, розв’язками яких служать досліджувані процеси 

(див. Ю.А. Розанов — Случайные поля и стохастические уравнения с 

частными производными, 1995). Результати з останнього типу цілком 

відповідали б назві даної роботи. Опонент рекомендує авторці в подальшому 

попрацювати над дослідженнями у зазначених напрямках в якості 

подальшого розвитку результатів дисертації.

3) Подекуди стиль викладення матеріалу демонструє схильність автора не 

спрощувати роботу щодо засвоєння основних результатів дисертації її 

потенціальним читачам. Приводом для даного зауваження є 

перевантаженість деяких теорем громіздкими означеннями і позначеннями, 

котрі вводяться безпосередньо в ході формулювань цих теорем (див. 

наприклад теореми 2.7, 2.8). Більшість із згаданих означень і позначень 

могла б бути введеною окремо, що спростило б згадані формулювання. 

(Цитата до сказаного: «Існують вагомі причини, в силу яких теореми повинні 

бути легкими, а означення важкими» — М. Спивак. Математический анализ 

на многообразиях).

4) На фоні загалом коректного і обґрунтованого викладення матеріалу 

зустрічаються (у відносно невеликій кількості) місця, що потребують більш 

детальних пояснень або більш акуратних формулювань. Наприклад, слід 

було б навести (можливо, елементарний) доказ нерівності (2.10) або надати 

відповідне посилання. Зауваження 5.1 можна було б доповнити конкретними 

вказівками на хід відповідних міркувань і явним формулюванням 

остаточного результату. Нерівність для функції Znm(s) на с. 118 потребує 

дещо більш акуратних коментарів, враховуючи, що допоміжна функція L(u) 

обертається у оо при значенні аргументу, що вказано на тій же сторінці.

5) У формулюваннях теорем 2.5 — 2.8 помічено описки, що виникли, можливо, 

завдяки згаданій у п. 3) громіздкості формулювань. Так, відносно ряду (2.24) 

на с. 52 вказана умова його збіжності: «при деякому tok» в той час як індекс 

підсумовування даного ряду є саме к. (Зрозуміло, що мається на увазі «при
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деякій послідовності {t0/c}). Варіанти вказаної описки фігурують у близьких 

видах на кількох сторінках розділу 2.

Наведені зауваження не є принциповими, здебільшого носять 

рекомендаційний характер і не впливають на загальну високу оцінку 

дисертаційної роботи Гопкало О.М.

8. Загальний висновок та оцінка дисертації

Дисертаційна робота Гопкало О. М. на тему «Умови існування та 

властивості розв’язків крайових задач з випадковими початковими умовами» 

відповідає галузі знань 11 - «Математика та статистика» спеціальності 112 — 

«Статистика» та вимогам Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах 

(наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 23 березня 2016 року № 261 (зі змінами та доповненнями від 03 

квітня 2019 року № 283), в тому числі вимогам, передбаченим пунктом 10 

Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора 

філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 

березня 2019 р. № 167, а також вимогам, передбаченим пунктом 2 Вимог до 

оформлення дисертації, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки 

України від 12 січня 2017 року № 40, а її автор, Гопкало Ольга Михайлівна, 

заслуговує на присудження наукового ступеня доктора філософії з галузі 

знань 11 - «Математика та статистика» за спеціальністю 112 - «Статистика».

Офіційний опонент -

доктор фізико-математичних наук,

професор кафедри комп’ютерних наук

Київського національного університету

технологій та дизайну


