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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДИСЕРТАЦІЇ.

Тема роботи є актуальною та обумовлена необхідністю розв’язання задач 

знаходження оптимальних стратегій для багатопродуктових моделей керування 

запасами, оскільки залишилося ще багато недосліджених питань, які мають як 

теоретичне, так і практичне значення. У зв'язку з тим, що рівняння 

оптимальності для багатьох моделей не завжди можливо розв’язати, значну 

увагу приділяють встановленню явної форми оптимальної стратегії запасів. А 

вже далі відшукання оптимальної стратегії зводять до деякої задачі оптимізації. 

На практиці значно простіше знаходити оптимальну стратегію, знаючи її 

структуру.

В термінах теорії керування запасами можуть бути сформульовані 

найрізноманітніші виробничі задачі, з якими щодня зустрічаються на 

підприємстві, в торгівлі, в плануванні. На жаль, неможливо раз і назавжди 

встановити раціональну норму запасу. Доцільний рівень запасів залежить від 

великої кількості умов, пов'язаних як з самим виробництвом, так і з зовнішніми 

по відношенню до нього факторами. Моделі теорії керування запасами 

дозволяють в процесі планування передбачити коливання завантаження 

підприємства і завчасно передбачити заходи, що перешкоджають різким 

порушенням ритму виробництва. Теорія керування запасами встановлює таким 

чином для різних умов роботи підприємства або організації торгівлі, коли і в 

якій кількості доцільно купувати ті чи інші ресурси.

Виходячи з наведеного вище, тема даної дисертації, що присвячена 

знаходженню оптимальних стратегій для багатопродуктових задач теорії
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запасів, яка базується на сучасних результатах теорії керованих випадкових 

процесів, є важливою та актуальною.

Наукові результати дисертаційної роботи отримані при дослідженні 

кафедри прикладної статистики факультету комп'ютерних наук та кібернетики 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка в рамках 

науково-дослідної теми №11БФ015-06 «Проблеми теорії прийняття рішень та 

системного аналізу стохастичних мереж» (№ держреєстрації 011 Ш006680).

С ТУПІНЬ О Б Г Р У Н Т О В А Н О С Т І Н А У К О В И Х  П О Л О Ж Е Н Ь  Т А  Д О С Т О В ІР Н ІС Т Ь

О Д Е Р Ж А Н И Х  Р Е З У Л Ь Т А Т ІВ .

Усі отримані здобувачем наукові результати узгоджені з класично 

відомими. Роботі притаманна коректність постановок задач та строге 

математичне доведення результатів. Обґрунтованість положень і висновків 

обумовлена тим, що автор використовує результати сучасної теорії керованих 

випадкових процесів, стохастичної оптимізації та системного аналізу, методи 

лінійного і стохастичного програмування. Вони викладені у формі доведення 

математичних теорем і лем. Допущення та обмеження використовуються автором 

аргументовано.

Також обгрунтованість і достовірність наукових положень, висновків 

забезпечується їх апробацією на наукових конференціях та семінарах, 

опублікуванням результатів роботи в рецензованих фахових журналах, актом 

про впровадження результатів дисертаційної роботи в навчальний процес 

факультету комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка.

Основні висновки дисертації висвітлені на стор. 60 другого розділу, стор. 

84-85 третього розділу, стор. 112 четвертого розділу та на стор. 113-114 

загальних висновків.

НОВИЗНА ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ.

Наукова новизна отриманих здобувачем результатів полягає в тому, що: 

вперше:
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—  для багатопродуктової моделі керування запасами із загальною 

функцією витрат, з урахуванням вартості замовлення, зберігання та витрат, 

викликаних дефіцитом продуктів, знайдено умови існування оптимальної 

стратегії у класі стаціонарних нерандомізованих стратегій. Визначено 

структуру оптимальної стратегії;

—  для багатопродуктової марковської моделі керування запасами при 

спадних функціях загальних витрат доведено теорему про існування 

оптимальної стратегії у класі стаціонарних нерандомізованих стратегій, а 

також визначено структуру цієї стратегії;

—  отримано умови існування та вигляд оптимальної стратегії у класі 

стаціонарних нерандомізованих стратегій для багатопродуктової марковської 

моделі керування запасами з опуклою функцією цілі;

—  для напівмарковської багатопродуктової моделі керування запасами, 

знайдено умови існування оптимальної стратегії в класі стаціонарних 

нерандомізованих стратегій, а також визначено її структуру;

—  для багатопродуктової напівмарковської моделі керування запасами 

при спадних функціях загальних витрат доведено теорему про існування 

оптимальної стратегії в класі стаціонарних стратегій та визначено її структуру;

набули подальшого розвитку

—  чисельні алгоритми, засновані на методах лінійного та стохастичного 

програмування, що дозволяють отримувати оптимальні стратегії в задачі 

керування запасами для систем, що функціонують в стаціонарному режимі.

ПОВНОТА ВИКЛАДУ ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ В 

НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ.

За результатами дисертаційних досліджень опубліковано 6 наукових 

статей та 4 тез доповідей на наукових конференціях, що додатково 

відображають результати дисертації.

О Ц ІН К А  З М ІС Т У  Д И С Е Р Т А Ц І Ї  ЇЇ З А В Е Р Ш Е Н ІС Т Ь  В Ц ІЛ О М У .

В ІД П О В ІД Н ІС Т Ь  В С Т А Н О В Л Е Н И М  В И М О Г А М  О Ф О Р М Л Е Н Н Я  Д И С Е Р Т А Ц ІЇ .

Дисертація Проценко І. Ю. являє собою одноосібно написану
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завершену кваліфікаційну наукову працю, яка містить сукупність результатів та 

наукових положень, виставлених автором для публічного захисту, має 

внутрішню єдність і свідчить про особистий внесок автора у науку. За своїм 

змістом та отриманими результатами дисертація відповідає паспорту 

спеціальності 01.05.04- системний аналіз і теорія оптимальних рішень.

У вступі обґрунтовується актуальність теми, формулюється мета роботи, 

висвітлюється наукова новизна й цінність одержаних результатів, описується 

особистий внесок здобувана. У першому розділі “Огляд літератури та 

допоміжні результати” проведено огляд літератури та аналіз стану наукових 

досліджень за тематикою дисертаційної роботи, отриманих іншими авторами, 

визначено місце роботи автора у розв’язанні проблеми.

Другий розділ “Багатопродуктові марковські моделі теорії запасів" 

присвячений дослідженню багатопродуктових моделей теорії керування 

запасами. Знайдено умови існування оптимального керування для системи з 

багатовимірними фазовим простором і простором прийняття рішень. 

Визначено умови існування оптимальної марковської стратегії для 

багатопродуктової моделі керування запасами з опуклою функцією цілі. 

Отримано умови існування оптимальної марковської стратегії для 

багатопродуктової моделі керування запасами при спадних функціях загальних 

витрат. Для розглянутих моделей було визначено структуру оптимальної 

стратегії.

У третьому розділі “Багатопродуктова модель для напівмарковської 

системи запасів” проведено аналіз теорії керування напівмарковськими 

процесами. Для напівмарковської багатопродуктової моделі керування 

запасами із загальною функцією витрат знайдено умови існування оптимальної 

стратегії, а також визначено структуру оптимальної стратегії. Для 

напівмарковської багатопродуктової моделі керування запасами при спадних 

функціях загальних витрат отримано умови існування і структуру оптимальної 

стратегії. Для багатопродуктової моделі керування запасами при опуклих 

функціях загальних витрат встановлено умови існування і структуру 

оптимальної стратегії достатньо простого вигляду.
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У четвертому розділі “Дослідження деяких моделей керування запасами 

методами асимптотичного стохастичного аналізу, лінійного та стохастичного 

програмування” проаналізовано моделі керування запасами, що функціонують 

в стаціонарному режимі. Для (5, 6')-стратегії в явному вигляді знайдено 

значення параметрів, що визначають оптимальну стратегію. Проведено аналіз 

та дослідження (5, 5) системи керування запасами з випадковою затримкою 

поставки. Наведено алгоритм відшукання оптимальних стратегій методами 

лінійного та стохастичного програмування.

Загалом зміст роботи відповідає встановленим вимогам оформлення 

дисертації.

П Р А К Т И Ч Н А  Ц ІН Н ІС Т Ь  РО Б О Т И

Практична цінність роботи полягає у можливості застосування при 

розв’язанні практичних задач, які виникають у різних сферах технічної 

діяльності, де з ’являється необхідність у вирішенні різнобічних проблем, 

пов’язаних із знаходженням оптимальних рішень.

НЕДОЛІКИ ТА ЗАУВАЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ:

Разом з тим до виконаної дисертаційної роботи є деякі зауваження:

1. В роботі та авторефераті зустрічаються окремі граматичні та 

синтаксичні помилки.

2. У розділі І дисертаційної роботи автором досить стисло викладені 

результати досліджень останніх 10 років.

3. Слід було б чіткіше дотримуватись загальноприйнятих означень 

таких понять, як, наприклад, функція розподілу. Це стосується опису функції 

С ( 0  на стор. 52. Тут О -  область запасів, а нижче похідна від неї вже має 

аргумент х.

Проте вказані зауваження не впливають на наукову та практичну 

цінність дисертації в цілому. Мета і задачі дисертаційної роботи досягнуті.

ВИСНОВОК ПРО ДИСЕРТАЦІЮ В ЦІЛОМУ ТА ВІДПОВІДНІСТЬ її 

ВИМОГАМ МОН УКРАЇНИ.

Дисертаційна робота Проценко І. Ю. є завершеною науковою роботою, 

якій характерна єдиність змісту. Вона виконана відповідно до вимог 

державного стандарту і містить отримані автором нові науково-обґрунтовані
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6

результати, що розв’язують науково-практичну задачу, яка полягала в 

знаходженні оптимальних стратегій для багатопродуктових задач теорії 

запасів.

Автореферат оформлений згідно з діючими вимогами МОН України та 

відповідає змісту дисертації. Стиль викладення матеріалів -  доказовий, має 

логічну послідовність і завершеність, забезпечує доступність та легкість 

сприйняття викладених наукових положень. Робота відповідає паспорту 

спеціальності 01.05.04 -  системний аналіз і теорія оптимальних рішень.

Дисертаційна робота Проценко Ірини Юріївни "Оптимальні стратегії для 

багатопродуктових моделей керування запасами" є завершеною науковою 

роботою на актуальну тему, виконаною особисто у вигляді спеціально 

підготовленого рукопису, містить науково обґрунтовані теоретичні результати 

і положення та свідчить про особистий внесок здобувача у науку. Дисертаційна 

робота відповідає вимогам, які висуваються до кандидатських дисертацій, 

зокрема, п. 9, 11, 12, 13, 14, 15 «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого постановою КМУ №567 від 24.07.2013 зі змінами, внесеними 

згідно з постановами Кабінету Міністрів України №656 від 19.08.2015 і №1159 

від 30.12.2015, а її автор, Проценко Ірина Юріївна заслуговує присудження їй 

наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 

01.05.04 -  системний аналіз і теорія оптимальних рішень.

Офіційний опонент:
професор кафедри теорії оптимальних процесів
Львівського національного унг------ --—
імені Івана Франка МОН Укрі

ВИСНОВОК

доктор фізико-математичних ь

Вчений секретар Університет)

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університете і 

імені Тараса Шевченка
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ВІДГУК

офіційного оппонента на дисертаційну роботу 
Проценко Ірини Юріївни

"Оптимальні стратегії для багатопродуктових моделей керування
запасами",

подану на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за
спеціальністю 01.05.04 -  системний аналіз і теорія оптимальних рішень.

Актуальність теми дисертаційної роботи.
Актуальність теми роботи та отриманих результатів забезпечується 

важливістю ефективного розв’язання задач пошуку оптимальних стратегій для 
багатопродуктових моделей керування запасами. У теорії керування запасами 
залишається багато нерозв’язаних проблем щодо пошуку стратегій для 
багатопродуктових моделей. У дисертаційній роботі Проценко І.Ю. вдалося 
розв’язати деякі з цих проблем, що мають важливе теоретичне і прикладне 
значення.

Витрати, пов'язані з придбанням та утриманням запасів, в значній мірі 
залежать від вибору моменту замовлення і обсягу поповнення. Ця залежність 
відіграє особливу роль при регулюванні запасів швидкопсувних продуктів або 
предметів, якість яких змінюється з часом.

Теорія керування запасами встановлює таким чином для різних умов 
роботи підприємства або організації торгівлі, коли і в якій кількості доцільно 
купувати ті чи інші ресурси.

Тому особливої актуальності набувають дослідження, пов’язані із 
знаходженням явної форми оптимальної стратегії запасів, і вже далі 
знаходження оптимальної стратегії зводити до деякої задачі оптимізації. Для 
цього використовуються результати сучасної теорії керованих випадкових 
процесів. Для однопродуктових задач теорії запасів проблема знаходження 
умов оптимальності розглядалась в роботах Кнопова П.С., Дадуни Г., Тур Л.П. 
та інших. Але залишається ще багато недосліджених питань, зокрема, що 
стосуються багатопродуктових моделей, які мають як теоретичне, так і 
практичне значення. Ця проблематика відображена в даній дисертаційній 
роботі.

Таким чином, дисертація спрямована на розв’язання актуальної наукової 
задачі, сутність якої полягає в знаходженні оптимальних стратегій для 
багатопродуктових задач теорії запасів.

Дисертаційна робота виконувалась відповідно до плану наукових 
досліджень кафедри прикладної статистики факультету комп’ютерних наук та 
кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 
рамках науково-дослідної теми №11БФ015-06 «Проблеми теорії прийняття 
рішень та системного аналізу стохастичних мереж» (№ держреєстрації
011Ш006680).

Відділ діловодства тз архіву 
Київського національного університет 

імені Тараса Шевченка
і...
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Ступінь обґрунтованості наукових положень та достовірність 
одержаних результатів підтверджується:

-  узгодженістю отриманих результатів з класично відомими;
-  об’єктивним характером використаної в процесі дослідження 

інформації, застосуванням фундаментальних положень теорії оптимальних 
рішень, коректністю постановок задач, строгим математичним доведенням 
результатів.

Обґрунтованість та достовірність наукових положень, висновків і 
рекомендацій забезпечується також їх апробацією на наукових конференціях та 
семінарах, опублікуванням результатів роботи в рецензованих фахових 
журналах.

Новизна одержаних результатів. Основні результати, які визначають 
наукову новизну дисертаційної роботи, такі:

1. Знайдено умови існування оптимальної стратегії у класі стаціонарних 
детермінованих стратегій для багатопродуктової моделі керування запасами із 
загальною функцією витрат та визначено структуру оптимальної стратегії.

2. Доведено теорему про існування оптимальної стратегії в класі 
стаціонарних детермінованих стратегій для багатопродуктової марковської 
моделі керування запасами при спадних функціях загальних витрат, а також 
для цієї моделі визначено структуру оптимальної стратегії.

3. Встановлено умови існування і вигляд оптимальної стратегії в класі 
стаціонарних детермінованих стратегій для марковської моделі керування 
запасами з опуклою функцією цілі.

4. Для напівмарковської багатопродуктової моделі керування запасами, 
яка враховує вартість замовлення продуктів, вартість зберігання і витрати, 
викликані дефіцитом продуктів, отримано умови існування оптимальної 
стратегії в класі стаціонарних нерандомізованих (детермінованих) стратегій, а 
також визначено структуру оптимальної стратегії.

5. Доведено теорему про існування оптимальної стратегії в класі 
стаціонарних детермінованих стратегій для багатопродуктової 
напівмарковської моделі керування запасами при спадних функціях загальних 
витрат, а також визначено структуру оптимальної стратегії.

6. Для систем, що функціонують в стаціонарному режимі, розроблено 
чисельні алгоритми, засновані на методах лінійного та стохастичного 
програмування, що дозволяють отримувати оптимальні стратегії в задачі 
керування запасами.

Повнота викладу основних результатів дисертації в наукових 
фахових виданнях. Основні положення та результати дисертаційної роботи 
достатньо повно викладені у 6 наукових статтях та 4 тез доповідей на наукових 
конференціях, що додатково відображають результати дисертації.

Наукові положення та висновки, що опубліковані в співавторстві і 
належать здобувачеві, досить повно наведені в дисертації та в авторефераті.

Оцінка змісту дисертації, її завершеність в цілому, відповідність 
встановленим вимогам оформлення дисертації. Дисертаційна робота за 
своїм змістом відповідає паспорту спеціальності 01.05.04 -  системний аналіз і 
теорія оптимальних рішень (фізико-математичні науки) і являє собою
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одноособово написану кваліфікаційну наукову працю, яка містить сукупність 
результатів та наукових положень, виставлених автором для захисту та має 
внутрішню єдність.

Зміст дисертації відповідає завершеності розв’язання наукової задачі 
щодо пошуку оптимальних стратегій для багатопродуктових моделей 
керування запасами. У першому розділі “Огляд літератури та допоміжні 
результати” міститься огляд літератури та аналіз стану наукових досліджень 
за тематикою дисертаційної роботи, отриманих іншими авторами, визначено 
місце роботи автора у розв’язанні проблеми.

У другому розділі “Багатопродуктові марковські моделі теорії запасів” 
проведено аналіз багатопродуктових моделей теорії керування запасами за 
допомогою (керованих) марковських процесів з дискретним часом. Визначено 
умови існування і вигляд оптимальної стратегії у класі стаціонарних 
детермінованих стратегій із загальною функцією витрат, при спадних функціях 
загальних витрат і з опуклою функцією цілі.

Третій розділ “Багатопродуктова модель для напівмарковської системи 
запасів” присвячено аналізу та дослідженню теорії керування 
напівмарковськими процесами. Отримано умови існування і вигляд 
оптимальної стратегії для випадків із загальною функцією витрат, при спадних 
функціях загальних витрат і при опуклих функціях загальних витрат.

У четвертому розділі “Дослідження деяких моделей керування запасами 
методами асимптотичного стохастичного аналізу, лінійного та стохастичного 
програмування” досліджено деякі моделі керування запасами, що 
функціонують в стаціонарному режимі. Наведено алгоритм відшукання 
оптимальних стратегій методами лінійного та стохастичного програмування.

Зміст роботи в цілому відповідає встановленим вимогам оформлення 
дисертації. Зміст автореферату відповідає основним положенням, 
рекомендаціям та висновкам дисертації в стислій формі.

Практична цінність роботи полягає у можливості використання при 
розв’язанні багатьох задач оптимізації систем масового обслуговування, 
керування запасами, надійності складних технічних систем та ін.

Основні наукові результати дослідження впроваджені у 2013-2014 н.р. у 
навчальний процес кафедри прикладної статистики факультету комп’ютерних 
наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка при викладанні спеціальних курсів: “Керовані випадкові процеси” 
для студентів 2 курсу магістратури та “Спеціальні розділи фінансової 
математики” для студентів 1 курсу магістратури за спеціальністю “Системи і 
методи прийняття рішень”.

Недоліки та зауваження дисертаційної роботи:
1. Окрім багатопродуктових моделей керування запасами з 

обмеженнями на граничну норму запасу по кожному продукту бажано було 
розглянути задачу з єдиним обмеженням на весь запас із динамічним 
розподіленням для кожного продукту.

2. В роботі присутні деякі стилістичні та орфографічні помилки, 
недоліки форматування.
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Однак зазначені недоліки не мають принципового значення і суттєво не 
впливають на якість дисертації, і в цілому не знижують загальної позитивної 
оцінки дисертаційної роботи.

Висновок про дисертацію в цілому та відповідність її вимогам 
Міністерства освіти і науки України.

Дисертаційна робота Проценко І. Ю. є завершеною кваліфікаційною 
науковою роботою, яка виконана здобувачем у вигляді спеціально 
підготовленого рукопису. Дисертація оформлена відповідно до державного 
стандарту і містить отримані автором нові науково-обґрунтовані результати, 
щодо розв’язання наукового завдання, спрямованого на відшукання 
оптимальних стратегій для багатопродуктових задач теорії запасів.

Висновок: за актуальністю, ступенем новизни, обґрунтованості, наукової 
і практичної цінності здобутих автором результатів дисертаційна робота 
"Оптимальні стратегії для багатопродуктових моделей керування запасами" 
відповідає вимогам, які висуваються до кандидатських дисертацій, зокрема, 
п. 9, 11, 12, 13, 14, 15 «Порядку присудження наукових ступенів», 
затвердженого постановою КМУ №567 від 24.07.2013 зі змінами, внесеними 
згідно з постановами Кабінету Міністрів України №656 від 19.08.2015 і №1159 
від 30.12.2015, а її автор, Проценко Ірина Юріївна заслуговує присудження їй 
наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 
01.05.04 -  системний аналіз і теорія оптимальних рішень.

Офіційний опонент 
кандидат фізико-математичних наук, доцент, 
доцент кафедри математики 
Національного університету 
“Києво-Могилянська Академія” МОН України

Р.К. Чорней

Відділ діловодства та архіву 
і Київського національного уківерси-'Г 

імені Тараса Шевченка
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