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що подана на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

 

1. Актуальність обраної теми дисертації 

Задачі транспортної логістики займають важливе місце у загальній 

структурі народно-господарських проблем. Дослідження завдань управління 

в розподіленій транспортній системі «постачальники-доставка-споживачі» є 

складним та наукомістким напрямком сучасної теорії управління. Слід 

зазначити, що ці завдання є зазвичай багатовимірними та мають складну 

структуру, а їх параметри не завжди можуть бути оцінені точно.  

Таким чином, виникає необхідність удосконалення моделей та методів 

вирішення науково-прикладних завдань управління складними 

транспортними системами. Зокрема перспективним є розроблення методів 

формування оптимальних маршрутів у системі «постачальники-споживачі», 

що надають можливість суттєвого підвищення ефективності перевезень при 

вирішенні реальних задач транспортної логістики. 

Тому тему дисертаційної роботи Парфенюка Ю.Л., що спрямована на 

вирішення науково-практичної задачі управління транспортуваннями у 

розподіленій багатовимірній транспортній системі в умовах невизначеності 

за допомогою методів теорії ймовірності, випадкових процесів, теорії 

нечітких множин та дослідження операцій, слід безумовно вважати 

актуальною. Актуальність тематики дисертаційної роботи також 

підтверджується її зв’язком з проведенням науково-дослідних робіт на 

кафедрі «Розподілених інформаційних систем та хмарних технологій» НТУ 



 

 

«ХПІ». Здобувач брав участь у виконанні окремих етапів науково-дослідної 

роботи МОН України «Розробка математичних моделей та методів рішення 

задач управління виробництвом у нечітких умовах» (ДР №0106U005166). 

 

2. Обґрунтованість та достовірність наукових положень, висновків 

і рекомендацій, сформульованих у дисертації 

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, 

наданих здобувачем в дисертаційній роботі, основується на аналізі відомих 

публікацій за розглянутою в роботі проблемою, коректному виборі теми і 

завдань дослідження, розробці адекватних моделей для опису досліджуваної 

системи та використанні математичного апарату теорії імовірності та 

математичної статистики, теорії нечітких множин, методів математичного та 

імітаційного моделювання. Дослідження виконані з використанням сучасних 

засобів комп’ютерного моделювання. Допущення, прийняті в дисертаційній 

роботі, не суперечать існуючим стандартам в цій предметній області.  

Достовірність результатів теоретичних досліджень підтверджується 

результатами рішень відповідних практичних задач и імітаційного 

моделювання. Результати перевірені шляхом розв'язання великої кількості 

конкретних типових задач. 

Наукові результати дисертаційної роботи застосовані у навчальному 

процесі кафедри кафедрі «Розподілених інформаційних систем та хмарних 

технологій» НТУ «ХПІ» при викладанні дисциплін «Моделі систем 

прийняття рішень в умовах невизначеності» та «Інформаційні технології 

аналізу систем в умовах невизначеності». 

 

3. Наукова новизна одержаних результатів 

В дисертаційній роботі було розв’язано актуальну науково- практичну 

задачу,  що полягає в розробці моделей та методів управління в розподілених 

системах транспортної логістики в умовах невизначеності. 



 

 

У рамках вирішення цієї задачі отримані такі найбільш суттєві наукові 

результати: 

– вперше запропоновано точний метод розв'язання задачі дробово-

квадратичного програмування, який відрізняється тим, що вихідна складна 

задача зведена до завдання квадратичного програмування; 

– вперше запропоновано метод побудови ефективних маршрутів за 

сукупністю критеріїв, що відрізняється використанням ітераційної 

процедури, яка забезпечує отримання точного рішення; 

– вперше запропоновано універсальний наближений метод вирішення 

оптимізаційних задач в умовах невизначеності, який відрізняється тим, що 

будь-яка вихідна нелінійна оптимізаційна задача зводиться до розв'язання 

задачі квадратичного програмування; 

– удосконалено метод оптимізації структури розподіленої транспортної 

мережі, який відрізняється використанням вбудованої процедури 

кластеризації, що вирішується в метриці «міських кварталів»; 

– удосконалено метод побудови компромісного маршруту в 

розгалуженій транспортній мережі, що відрізняється використанням 

процедури поступок по відношенню до оптимального маршруту за основним 

критерієм; 

– удосконалено метод формування плану транспортувань у системі 

«постачальники - споживачі», який відрізняється тим, що традиційний 

критерій (середнє значення сумарних витрат) замінено на більш 

інформативний критерій оцінки ймовірності неперевищення припустимого 

порогу; 

– набув подальшого розвитку метод розрахунку пропускних здібностей 

проміжних пунктів транспортної мережі, який відрізняється тим, що вихідна 

складна задача зведена до сукупності більш простих задач. 

 

4. Значимість отриманих результатів для науки і практичного 

використання 

Практичне значення отриманих результатів полягає у розробці 



 

 

комплексу моделей та методів управління у розподілених багатовимірних 

транспортних системах в умовах невизначеності вихідних даних. Розроблені 

моделі та методи в сукупності вирішують актуальне науково-прикладне 

завдання важливого напряму теорії управління складними системами та 

створюють необхідний теоретичний фундамент для вирішення практичних 

завдань. Розроблені методи формування оптимальних маршрутів у системі 

«постачальники - доставка - споживачі», а також методи формування 

оптимальних планів перевезень доповнюють математичний інструментарій 

загальної теорії логістики та забезпечують можливість підвищення 

ефективності вирішення реальних завдань транспортної логістики.  

Є доцільним подальше впровадження результатів дисертаційної роботи 

на промислових підприємствах та в наукових організаціях, що пов’язані  з 

необхідністю оптимізації маршрутів в умовах невизначеності , а також для 

підготовки фахівців в галузі автоматизації систем транспортної логістики. 

 

5. Повнота викладення результатів досліджень в опублікованих 

працях 

Основний зміст дисертації представлено в 17 наукових публікаціях, з 

них: 9 статей у наукових фахових виданнях України (3 – у виданнях, 

включених до міжнародної наукометричної бази Scopus); 1 стаття у 

зарубіжному науковому періодичному виданні; 7 публікацій – у матеріалах 

науково-технічних конференцій. 

Опубліковані матеріали повністю відображають зміст дисертації та 

відповідають вимогам пункту 11 Порядку проведення експерименту з 

присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167. 

Усі основні результати, що виносяться на захист, отримані здобувачем 

особисто. Порушень академічної доброчесності в дисертації та наукових 

публікаціях, у яких висвітлені основні наукові результати дисертації, не 

виявлено. 

 



 

 

 

 

6. Оцінка змісту дисертаційної роботи 

Дисертаційна робота Парфенюка Ю.Л. складається з анотацій 

українською та англійською мовами, вступу, чотирьох розділів, висновків, 

списку використаних джерел та додатків.  

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначені рівні 

новизни  і практична цінність отриманих результатів, сформульовані мета і 

задачі дослідження, описано зв’язок дисертації з науковими планами та 

темами, наведено відомості відносно апробації дисертаційної роботи і 

публікації результатів. 

В першому розділі описано об’єкт дослідження, наведено огляд 

відомих результатів вирішення проблеми управління в розподілених 

транспортних мережах, виявлено недостатньо опрацьовані питання, 

здійснено постановку задач дисертаційної роботи. 

У другому розділі розглянуті задачі маршрутизації у транспортних 

мережах. Розроблено метод поелементної багатокритеріальної композиції 

оптимальних маршрутів у транспортних мережах. Проведено аналіз та 

запропоновано метод отримання компромісних рішень у 

багатокритеріальних транспортних задачах. Для розподілених транспортних 

мереж високої розмірності розглянуто та вирішено задачу управління 

пропускними спроможностями проміжних пунктів. 

В третьому розділі розглядаються задачі управління у транспортних 

мережах за умов невизначеності. Для кожної пари «постачальник – 

споживач» вирішується задача вибору оптимального маршруту у 

розгалуженій транспортній мережі в умовах невизначеності. Отримані при 

цьому результати використовуються для розробки методів управління 

постачаннями у транспортній мережі. Запропонований метод розв'язання 

виникаючої при цьому канонічної задачі транспортної логістики в умовах 

невизначеності реалізується для випадку, коли випадкові значення вартості 



 

 

транспортувань розподілені за нормальним законом. Далі у розділі 

розглянуто завдання управління постачанням за умов малої вибірки 

випадкових вихідних даних.  

Четвертий розділ дисертаційної роботи присвячено вирішенню 

окремих задач структурної оптимізації в розподілених транспортних мережах 

в умовах випадкової конфігурації системи споживання. Складність 

розв'язання таких задач пов'язана з випадковою кількістю клієнтів, що 

потребує необхідність вибору місця розташування пунктів виробництва. У 

роботі запропоновано метод оптимізації структури у такій розподіленій 

системі обслуговування з урахуванням важко прогнозованого випадкового 

числа споживачів. Крім того, в розділі розглянуті моделі та методи 

багатокритеріального вибору маршруту в умовах нечітких вихідних даних.  

Висновки до розділів та результати роботи сформульовані чітко та 

відповідають змісту дисертаційної роботи. Список використаних джерел із 

186 найменувань досить повний і включає вітчизняні та зарубіжні публікації. 

Анотація відображає основний зміст дисертації та достатньо повно 

розкриває наукові результати та практичну цінність роботи. 

6. Апробація результатів дисертації 

Результати наукового пошуку здобувача обговорювались на 7 

міжнародних науково-практичних конференціях: IV міжнародній науково-

технічній конференції студентів, магістрів, аспірантів (2017, Харків); 

міжнародних науково-технічних конференціях «Інформаційні технології: 

наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я) (2018, 2019, 2020, Харків); 

міжнародній науково-технічній конференції «Інформатика, управління та 

штучний інтелект» (Харків –Краматорськ, 2019)»; міжнародних науково-

технічних конференціях The 11th IEEE International Conference on Dependable 

Systems, Services and Technologies, DESSERT’2020 (2020, Kyiv, Ukraine), 

Problems of infocommunications. Science and technology (2020 Kharkiv, 

Ukraine). 

7. Зауваження щодо змісту дисертації:  



 

 

1. Перший розділ не поділено на підрозділи, що дещо ускладнює 

обґрунтування актуальності завдань управління в розподілених транспортних 

мережах, які вирішуються в дисертаційній роботі. 

2. У підрозділі 2.2 запропоновано метод пошуку компромісних рішень в 

багатокритеріальних транспортних задачах для випадку, коли всі критерії 

однаково важливі. На жаль, при цьому не розглядається можливість 

скалярного оцінювання оптимальності рішень з адитивною або 

мультиплікативною згортками критеріїв, якщо важливості цих критеріїв є 

різними. 

3. Недостатньо аргументованим є припущення щодо гаусового 

розподілу випадкової вартості перевезень для задачі вибору оптимального 

маршруту в умовах невизначеності, що вирішується в третьому розділі.  

4. Слід було б дослідити збіжність ітераційної процедури дробово-

квадратичного програмування, що використовується для розв’язання 

транспортної задачі з випадковими цінами перевезень (підрозділ 3.2). 

5. При вирішенні транспортної задачі в умовах невизначеності 

здобувачем розглянуто випадок, коли щільності розподілу випадкових цін 

перевезень невідомі, але можуть бути знайдені їх середні значення та 

дисперсії (стор. 105). Задачу, що виникає при цьому, запропоновано 

вирішувати за допомогою континуального лінійного програмування. Однак 

не є очевидною можливість отримання достатньо точного для практичного 

використання рішення з використанням такого підходу. 

6. У задачі розподілу множини споживачів на кластери (підрозділ 4.1) 

необхідно сформувати матрицю, розмірність якої може виявитися такою, що 

розв'язання задачі в реальному часі буде неможливим. Слід було навести 

оцінки щодо припустимої кількості центрів групування для практичної 

реалізації запропонованого підходу. 

7. У додатках до роботи доцільно було б навести відомості щодо 

програмних продуктів (стандартних або запропонованих здобувачем), що 

використовувались для реалізації розроблених в дисертації методів 



 

 

управління в розподілених транспортних мережах. 

Наведені зауваження не зменшують загальну цінність отриманих у 

дисертаційній роботі результатів , а робота у цілому заслуговує на позитивну 

оцінку. 

 

ВИСНОВОК 

Дисертаційна робота Парфенюка Юрія Леонідовича за своїм змістом 

відповідає спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно інтегровані 

технології. Дисертація є завершеною науково-дослідною роботою, яка 

розв’язує важливу науково-практичну задачу, що полягає в розробці моделей 

та методів управління в розподілених системах транспортної логістики в 

умовах невизначеності. Дисертаційна робота відповідає вимогам пунктів 10, 

11, 12 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора 

філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 

березня 2019 р. № 167, а здобувач Парфенюк Юрій Леонідович заслуговує на 

присудження наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 151 – 

Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології. 

 



 

 

 


