
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

 

 

Кваліфікаційна наукова 
праця на правах рукопису 

 

 

НІКУЛЬЧЕНКО АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

УДК 004.9:517.977.1(043.5) 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 
 

МЕТОДИ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ  
ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ГАРАНТУЮЧОГО КЕРУВАННЯ ЗАПАСАМИ 
У МЕРЕЖАХ ПОСТАВОК З НЕВИЗНАЧЕНИМИ ЗАПІЗНЮВАННЯМИ 

 
 

Спеціальність 05.13.06 ‒ інформаційні технології 
Галузь знань: 122 – комп’ютерні науки 

 
Подається на здобуття наукового ступеня 

кандидата технічних наук 
 
 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 
результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело 

 ___________  А. О. Нікульченко 
 

Науковий керівник 
Дорофєєв Юрій Іванович, 
доктор технічних наук, доцент 

 
 
 

Харків ‒ 2018 



1 

 

АНОТАЦІЯ 

Нікульченко А. О. Методи та інформаційна технологія децентралізованого 

гарантуючого керування запасами у мережах поставок з невизначеними 

запізнюваннями. ‒ Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології» (122 – 

Комп’ютерні науки). – Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут», Харків, 2018. 

Об’єкт дослідження – процеси автоматизованого керування запасами в 

мережах поставок за умов невизначеності транспортних запізнювань. 

Предмет дослідження – методи та інформаційні технології автоматизова-

ного керування запасами в мережах поставок. 

Дисертацію присвячено вирішенню науково-практичної задачі підвищен-

ня ефективності керування запасами матеріальних ресурсів у мережах поставок 

шляхом розробки методів та інформаційної технології децентралізованого 

гарантуючого керування запасами при наявності невизначених транспортних 

запізнювань. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 

сформульовано мету та задачі дослідження, викладено наукову новизну і 

практичну цінність отриманих результатів, особистий внесок здобувача в 

розробку теми дисертаційної роботи. Наведено дані щодо впровадження 

результатів дисертаційних досліджень, їх апробацію та публікації. 

У першому розділі розглянуто особливості багаторівневих мереж 

поставок (МП), що функціонують в умовах невизначеності транспортних 

запізнювань та розмірів зовнішнього попиту, а також специфіку задач 

керування запасами в мережах поставок. Обгрунтовано актуальність задачі 

автоматизації керування запасами у МП на основі використання сучасних 

інформаційних технологій (ІТ), наведено огляд існуючих ІТ керування 

мережами поставок та виконано аналіз їх впровадження на підприємствах 
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України.  

Проведений аналіз показав, що для підвищення ефективності процесу 

керування мережами поставок необхідна розробка і впровадження аналітичних 

інформаційних технологій, основним компонентом яких повинні стати 

оптимізаційні моделі, що розкривають складні взаємозв’язки між вузлами МП.  

Також наведено огляд методів керування динамічними системами при 

наявності запізнювань та методів аналізу стійкості дискретних динамічних 

систем із запізнюванням. Зроблено висновок, що використання 

децентралізованого підходу до побудови системи керування більше відповідає 

природі мереж поставок, яка передбачає географічну розподіленість вузлів, та 

дозволяє отримувати більш якісні і надійні системи керування, оскільки 

наближає керуючий пристрій до об’єкту і значно спрощує структуру системи.  

У другому розділі запропоновано описувати процес керування запасами 

вузла МП у вигляді дискретної моделі в просторі станів із запізнюванням за 

керуванням за наявності інтервальних обмежень на величину запізнювання та 

значення зовнішніх збурень. Принципи побудови моделі засновані на 

балансних рівняннях, які описують зміни рівнів запасів та розмірів заказів 

кожного виду ресурсів з часом. В якості змінних станів розглядаються рівні 

наявних запасів ресурсів. Керуючими діями є розміри заказів на поставку 

ресурсів, що формуються вузлом мережі в поточному періоді. Розміри попиту 

на ресурси, що надходять від інших вузлів та зовнішнього середовища, 

виступають в якості зовнішніх збурень. Для зменшення ступеня консерватизму 

результатів керування запропоновано дескрипторне перетворення моделі. 

Керування запасами є процесом створення та регулювання рівнів запасів 

матеріальних ресурсів, який полягає у визначенні моментів часу формування 

заказів та розмірів заказів на поповнення запасів. В роботі формалізовано та 

доведено умови продуктивності блокової матриці, яка описує взаємозв’язки 

між вузлами МП, що дозволяє для обчислення рівнів страхових запасів 

використати продуктивну модель Леонтьєва. Закон керування побудовано у 
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вигляді лінійного зворотного зв’язку за неузгодженістю між наявними та 

страховими рівнями запасів ресурсів. 

У третьому розділі розроблено метод децентралізованого гарантуючого 

керування запасами в мережах поставок, який базується на структурній 

декомпозиції мережі на сукупність локальних вузлів, які є децентралізованими 

за входами, з подальшим вирішенням задач їх стабілізації на основі розвитку 

методу інваріантних еліпсоїдів шляхом побудови функціонала Ляпунова-

Красовського, який залежить від величини інтервалу запізнювання. Показано, 

що регулятор повинен забезпечувати найменшу суму за Мінковським 

інваріантних еліпсоїдів замкнутого локального вузла мережі. За допомогою 

техніки лінійних матричних нерівностей задачу синтезу локального регулятора 

зведено до задачі напіввизначеного програмування, яка розв’язується чисельно. 

Удосконалено метод прогнозування споживчого попиту на матеріальні ресурси, 

якому притаманні сезонні коливання, на основі побудови вектора кривої 

продажів.  

Розроблено метод визначення максимальної допустимої граничної 

величини транспортного запізнювання в мережах поставок на основі 

декомпозиції інтервалу запізнювання, де точка розбиття є настроюваним 

параметром, для визначення оптимального значення якого запропоновано 

чисельний алгоритм. 

Виконано аналіз стійкості керованої мережі поставок за допомогою 

методу векторних функцій Ляпунова та методу побудови системи порівняння. 

У четвертому розділі запропоновано інформаційну технологію реалізації 

розробленого методу децентралізованого гарантуючого керування запасами в 

МП. Розроблено функціональну схему інформаційної технології, архітектуру 

інформаційної системи, а також наведено результати чисельного вирішення 

практичних задач оптимального керування запасами та обчислення 

максимальних допустимих величин запізнювання. 

Використання запропонованого методу та ІТ децентралізованого 

гарантуючого керування запасами в мережах поставок із застосуванням 
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прогнозу попиту на основі побудови вектора кривої продажів дозволяє істотно 

скоротити витрати на виробництво та зберігання продукції у вузлах мережі 

постаовок. 

Ключові слова: інформаційна технологія, мережа поставок, керування 

запасами, дескрипторне перетворення, метод інваріантних еліпсоїдів, 

функціонал Ляпунова-Красовського, лінійна матрична нерівність. 
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ABSTRACT 

Nikulchenko A. O. Methods and information technology of decentralized 

guaranteed inventory control in supply networks with uncertain delays. ‒ Qualifying 

scientific work on the rights of manuscripts. 

The dissertation for a candidate degree in technical sciences (PhD), specialty 

05.13.06 «Information Technologies» (122 – Computer science). – National Tech-

nical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Kharkiv, 2018. 

The object of the study are the processes of automated inventory control in 

supply networks in the conditions of uncertainty of transport delays. 

Subject of research are the methods and information technologies of automated 

inventory control in supply networks. 

The dissertation is devoted to the solution of the scientific and practical task of 

increasing the efficiency of inventory control of material resources in supply 

networks through the development of methods and information technology of 

decentralized guaranteeing inventory control in the presence of uncertain transport 

delays. 

In the introduction the relevance of the dissertation topic is substantiated, the 

purpose and tasks of the research are formulated, the scientific novelty and the 

practical value of the results are shown. Personal contribution of the applicant to the 

development of the topic of the dissertation is highlighted. Data on implementation of 

the results of dissertation researches, their testing and publication are given. 

In the first section, the peculiarities of multi-level supply networks (SN) that 

operate under the uncertainty of transportation delays and sizes of external demand, 

as well as the specifics of the tasks of inventory control in supply networks are 

considered. The relevance of the automation for inventory control in SN with the use 

of modern information technologies (IT) is substantiated. An overview of existing IT 

management of supply networks is presented and an analysis of their implementation 

at Ukrainian enterprises is performed. 
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The analysis showed that in order to increase the efficiency of the process of 

managing the SN, it is necessary to develop and implement analytical IT, the main 

component of which should become optimization models that reveal the complex 

interconnections between the nodes of the SN. 

Also, an overview of the control methods of dynamic systems in the presence 

of delays and methods for analyzing the stability of discrete dynamic systems with 

delay are given. It is concluded that the use of a decentralized approach to the 

construction of a control system is more in line with the nature of supply networks, 

which involves the geographical distribution of nodes, and allows to obtain better and 

more reliable control systems, as it brings the control device closer to the object of 

control and greatly simplifies the structure of the system. 

In the second section, it is proposed to describe the process of managing the 

stock of a node in the form of a discrete model in the state space with a delay in 

control in the presence of interval constraints on the length of delay and the value of 

external disturbances. Construction of a model is based on the balance equations that 

describe the changes in stock levels and order sizes for each type of resource over 

time. As the state variables the levels of available inventory of resources are 

considered. Control actions represent the sizes of the orders for the supply of 

resources, formed by the network node in the current period. The sizes of demand for 

resources coming from other nodes and the external environment act as external 

disturbances. To reduce the degree of conservatism of control results, a descriptor 

transformation of the model is proposed. 

Inventory control is the process of creating and regulating inventory levels of 

material resources by determining the moments of time and volume of orders for 

stock replenishment. The productivity conditions of the block matrix, which 

describes the interconnections between the nodes of the SN, are formalized and 

proven. This allows for the calculation of the safety stock levels by using the 

Leontiev productive model. The control function is constructed in the form of the 

linear feedback on the difference between the existing inventory levels and safety 

stock levels. 
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In the third section, the method of decentralized control is developed, that is 

based on the structural decomposition of the network into a set of local, decentralized 

by inputs, nodes. The problems of their stabilization is solved based on the 

development of the invariant ellipsoid method by constructing the Lyapunov-

Krasovskii functionality, which depends on the value of the delay. It is shown that the 

regulator must provide the smallest Minkowski sum of the invariant ellipsoids for a 

closed local network node. Using the technique of linear matrix inequalities, the 

problem of the synthesis of a local regulator is reduced to the problem of semidefinite 

programming, which can be solved numerically. The method of short-term 

forecasting of consumer demand for material resources, which is characterized by 

seasonal fluctuations, is based on the construction of a sales curve vector. 

The method of determining the maximum allowable marginal value of 

transport delay in the SN based on decomposition of the delay interval, where the 

breakpoint is a configurable parameter, is developed, and a numerical algorithm is 

proposed to determine the optimal value. 

The stability analysis of the managed SN is performed using the Lyapunov 

vector function method and the method of constructing the comparison system. 

The fourth section proposes an information technology for the implementation 

and development of the decentralized guaranteed strategy of inventory control in the 

SN. The functional scheme of information technology, the architecture of the 

information system are developed. The results of the numerical solution of the 

practical problems of optimal inventory control and calculation of the maximum 

allowed values of transportation delays are provided. 

Using the proposed method and information technology for the decentralized 

guaranteed control, with the use of demand forecast based on the construction of the 

sales curve vector, can significantly reduce the cost of production and storage of 

products in the nodes of the SN. 

Keywords: information technology, supply chain, inventory management, 

descriptor transformation, invariant ellipsoid method, Lyapunov-Krasovskii 

functional, linear matrix inequality. 
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