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Акryальнiсть теми.

промисловостi,

в

Як це

в

бiльшостi сфер
умовах цифрового виробництва пiдвищення
вiдбувасться

конкурентоспроможностi пiдприемств i задоволення iHTepeciB споживачiв
неможливе без автоматизацiI i оптимiзацiT управлiнських процесiв.
Безумовно, ц€ стосуеться i харчовоI галузi, яка с стратегiчною у багатьох
краТнах. На робоry харчових пiдприемств впливае багато рiзнорiдних
факторiв: попит споживачiв, сезонне коливання цiн на енергоресурси,
сировину i допомiжнi матерiали, соцi€lльно-полiтичнi змiни тощо. OKpiM того,
на ринку харчових продуктiв присутнi висока конкуренцiя, тиск продукцii
закордонних виробникiв, поглинання окремих пiдприемств закордонними
iнвесторами. Все це ускладнюс планування дiяльностi та управлiннrl такого
роду пiдприемствами по своечасному задоволенню потреб замовникiв, що
може бути вирiшено саме за рахунок впровадження сrIасних iнформацiйнокеруючих систем та систем пiдтримки прийняття рiшенъ, якi закладаютъ
пiдrрунтя для становлення iнтелектуалъних виробничих систем.
Тому акту€IJIьною с науково-прикладна проблема з
розробки i
реалiзацii iнформацiйних технологiй прийняття рiшень при управлiннi
харчовим пiдприсмством на ocHoBi модифiкованих евристичних i
еволюцiйних методiв та алгоритмiв iз метою забезпеченнrI скорочення часу
на прийняття рiшенъ, зменшеннrI впливу людського фактора та зниження
витрат i часу на виконання замовлень щодо виготовлення продукцii харчовим
пiдприемством, яка вирiшусться в данiй дисертацiйнiй роботi.
Визначальним з точки зору актуальностi с також то, що дане
дисертацiйне дослiдження вiдповiдас прiоритетному напряму розвитку науки
i технiки на 2021 piK <Iнформачiйнi та комунiкацiйнi технологiТ> вiдповiдно
до Закону УкраiЪи <Про внесення змiн до статгi 3 Закону УкраТни "Про
прiоритетнi напрями розвитку науки i технiки" вiд 29 сtчня2021 року. Робота
виконувалась згiдно з планами науково-дослiдних робiт НацiональноГо
унiверситету харчових технологiй <Наукове обrрунтування та роЗроблення
Укра'iии

активних пакув€rлъних систем харчових продуктiв>) (Ns Л 0118U003558,
20|9 р.), НДР <<,Щослiдження та впровадженнrI iнформацiйних технологiй у
г€tлузях харчовоТ промисловостi та ocBiTi) (J\Ъ Л' 011r7UOOЗ475, 20|7-2022
рр.), НЛ' <<Математичнi методи аналiзу комп'ютеризованих систем)) (Nэ ffР
01 17UOOЗ477, 201-7-2020 рр.), НДР <<lослiдження та використання сучасних
iнформацiйних технологiй для виконання функцiй та завдань виробничого i
органiзацiйного управлiння пlдприемств харчовоi га-гrузi> (Ns др
0 1 20U1 05386, 20201025 рр.).

Обrрунтованiсть наукових положень, висновкiв i рекомендацiй.
Теоретичнi й практичнi добутки, отриманi автором пiд час проведення
дослiдженrrя, базуються на су{асних досягненнях у галузi системного та
функцiонЕLIIьного аналiзу, методiв математичноi статистики, методiв
багатокритерiального аналiзу та прийняття рiшень, еволюцiйних та

евристичних методiв. ЩocToBipHicTb отриманих результатiв забезпечуеться
коректною постановкою задач дослiдження, коректним використанням
математичного апарату, експеримент€lJIьними дослiдженнями та перевiркою
ефективностi запропонованих рiшень в умовах дiючого пiдприемства.
Зробленi висновки та наданi рекомендацiТ знайшли свое втiлення в
розробленrх моделях, методах та рекомендацiях, впроваджених на
пlдприемствах харчовоi промисловостi.

Наукова новизна та теоретична цiннiсть результатiв дисертацiйноi

полягае в наступному:

1. Вперше

розроблено математичну модель процесу планування
виконанIUI замовлень, яка, на вiдмiну вiд iснуючих, забезпечуе комплексну
оцiнку ефективностi сформованого плану виконання замовлень на ocHoBi
запропонованих часткових критерiiЪ та обмежень;
2. Вперше розроблено HoBi методи прийняття рiшень для розвОязання
задач планування виконання замовлень на ocHoBi комбiнування алгоритмiв
((косяку риб) та <зграi BoBKiB>> i комбiнування алгоритмiв <мурашиноi
колонii)>, <зграi BoBKiB> та ((генетичного аJIгоритму. Запропонованi методи,
на вiдмiну вiд кожного оригiн€шьних алгоритмiв, дають можливiсть
уникнути локаJIьних оптимумiв та скоротити як час пошуку рiшень, так i час
виконаннrI замовлень та/або витрати на ix виконання.
З. Вперше розроблено iнформацiйну технологiю для розв'язання задачi
планування виконаннrI замовлень
заданою сукупнiстю критерiiЪ
оптимЕlJIьностi, яка фунтуеться на запропонованих комбiнованих методах с
формуванням початкових €tльтернативних стартових значень iз
використаннrIм методiв iнтелекту€Lльного анаrriзу даних, що забезпечуе
усунення невизначеностi та зменшення ризикiв при прийняттi рiшень.
4. Розроблено apxiTeKTypy гiбридноi web-opieHToBaHoi системи
пiдтримки прийняття рiшень, яка реалiзуе запропоновану iнформацiйну
технологiю i базу€ться на iнтеграцii даних iз статистичних та експертних
джерел.
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5. Вдоскон€tпено вiдомi €tлгоритми <<мурашиноТ колонiТ>> та <зграТ
BoBKiB>) з метою бiльш ефективного ix застосуваннrI для розв'язання задач

плануваннrI виконання замовлень Вдосконаленi €tлгоритми) на вiдмiну вiд Тх
класичних форм, при вiдзначених застосуваннях дозвоJuIють скоротити час
вирlшення задач за рахунок використання запропонованих пlдходlв до
лок€tlIьноi оптимiзацii i видiлення шаблонiв iз найкращих аJIьтернативних

рiшень.

Практичне значенця отриманих результатiв

визначасться
реалiзацiею розроблених моделей, методiв та iнформацiйноi технологii при
cTBopeHHi web-opieHToBaHoi системи пiдтримки прийняття рiшень для
вирiшення задач управлiння харчовими пiдприсмствами, що дае змоry
вивести весъ процес управлiння на якiсно новий piBeHb. Запропонована
такими
iнформацiйна технологiя забезпечуе виконання замовлень
перевагами: оперативно формус оперативно-календарний план виконання
замовлень
мiнiмiзацiею витрат, що направлений на максимiзацiю
прибутку; дозволяе оперативно кориryвати iснуючий календарний план
замовленъ, що дае можливiсть реаryвати на замовлення в ре€tльному часi та
забезпечувати оптим€uIьне використання технологiчного обладнання; значно
збiльшуе ефективнiсть використання сировини та матерl€UIlв, а також
забезпечуе мiнiмiзацiю витрат на Тх зберiгання; забезпечус швидке
реагування при виникненнi негативних та позаштатних ситуацiй шляхом
внесення вiдповiдних змiн до поточного плану виконання замовлень; чiтко
розподiляс yci задачi щодо виконання кожного замовлення мiж виробничими
пiдроздiлами, що дае можливiсть врахувати послiдовнiсть виконання та
необхiднi ресурси iз прив'язкою в часi; дозволяс оптимiзувати використання
виробничих потужностей. Результати дисертацiйного дослiдження
впроваджено на харчових та 1нших пlдприемствах, використовуютъся у
навчаJIьному процесi НацiонаJIьного унiверситету харчових технологiй.
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Рекомендацii щодо використання результатiв. Отриманi здобувачем
теоретичнi та практичнi результати мають важливе народногосподарське
значеншI. ,Щоцiльне iх под€tльше використання при розробцi систем
пiдтримки прийнятгя рiшень при управлiннi пiдприсмствами харчовоi та
спорiднених гЕtлузей виробництва.

Повнота викладу результатiв роботи в опублiкованих працях.
OcHoBHi результати повно вiдображено у 53 наукових працях, у тому числi:
25 стжей у наукових фахових виданнях УкраIни (з яких 3 iндексованi у
наукометричнiй базi Scopus, а 1 - у Scopus та Web of Science); 7 статей у
зарубiжних перiодичних виданнях 2l публiкацiя у збiрниках праць
конференцiй.

Повнота викладення результатiв дисертачiйноi роботи. Повнота

викjIадення наукових положень, висновкiв

аналiзом публiкацiй. Автор

i

рекомендацiй пiдтверджустьсЯ
повнiстю вiдобразив ocHoBHi положення

дисертацiйноТ роботи

у 5З публiкацiях, у тому числi: 25 статей у наукових

фахових виданнях УкраТни (з яких 3 iндексованi у наукометричнiй базi
Scopus, а 1 - Scopus та Web of Science);7 статей у зарубiжних перiодичних
виданнrIх; 21 публiкацiя у збiрниках праць конференцiй.
В TeKcTi дисертацiйноi роботи та публiкацiях автора вiдсутнi
порушення академiчноi доброчесностi. Щисертацiя оформлена згiдно
iснуючих вимог, а автореферат вiдповiдае змiсту дисертацii.

Зауваження щодо змiсry дисертацii.
1. При визначеннi актуальностi теми бажано було перш за все видiлити
роль iнформацiйних технологiй в управлiннi пiдприемствами, а не
технологiчнi особливостi харчових пiдприсмств.
2. На стор. З2 вказано, що ((для концентрацii уваги безпосередньо на
системi управлiнIuI встановлено обмеження на об'ект моделювання, що дало
змоry викJIючити з розгляду cTopoHHi об'скти, якi знаходяться поза його
межами), однак це важливе питання далi не конкретизусться. В той же час,
на стор. 93 заявляеться протилежне, що математична модель враховуе yci
умови дiялъностi харчового пiдприсмства та процесу планування виконання
замовлень)>.

3. У

висновках до 1-го роздiлу вказано, що проаналiзовано систему
<<Канбаю>, €Lпе в TeKcTi дисертацii цей аналiз вiдсутнiй.
4. Не обгрунтована форма заг€шьноТ оцiночноi функцii (формула 2,1).
OKpiM того, деякi частковi критерii мають незрозумiлу iндексацiю, як,
наприклад ,F2i чи F3i, та не BpaxoBaHi у (2.1).
5. Висновки по роздirry 2 бiльше пiдходять до постановки задач, нiж
пiдсумовують змiст роздiлу, а мета, з якою створювzlпась описана в даному
роздiлi модель планування виконання замовлень, розкриваеться тiльки в
роздiлi 3.7.

6.

При дослiдженнi метаевристичних €lJIгоритмiв у роздiлi З не описана
семантика задiяних у них понять вiдносно задач, що вирiшуються в роботi.
7. В роботi зустрiчаються невиправданi повтори, наприклад на стор. 84
та стор. |47 - |48.
8. У формулах З.51-З.52 використано три види оцiнок для фактичного
плану, сформованого плану та знайденого плану, сутъ яких не пояснена, до
того ж формула 3.52 вказана некоректно - присутня помилка в позначеннях.
9. В п. 3.7 не вк€}зано, на якiй програмнiй реалiзацii дослiджуваних
алгоритмiв перевiрялась ix ефективнiсть. Також не вк€вано, яким чином
оцlнюв€rлась швидкlсть пошуку плану та з якими 1ншими €lлгоритмами вона
порiвнюв€ulась,

як це вк€вано на стор.

15 1.

t€ лгоритму у п. 4.1 не вказано, як
оцiнювалось досягнення оптимzlльного рiшення. Також не вказано, яким
чином на ocHoBi проведених експериментiв встановлюваJIась пропорчiя
використання задiяних алгоритмi в.
11. В cxeMi iнформацiйноi технологiI планування виконання замовленнrI
10.

При описi комбiнованого

(рис. 4.4.) вказано, що обираеться метод полшуку, а далl - застосовуються
методи пошуку, що с некоректним.
12. Абсолютно рiзнi рис. 4.4. та 4.5, як i рис.4.9, мають однакову назву
<<основна схема iнформацiйноТ
технологiТ планування виконаннrI
замовлення)>, тому яка з них основна - не зрозумlло.
13. При описi запропонованот iнформацiйноi технологii не показано,
яким чином узгоджуються варiанти плану виконання замовлень для рiзних
цехiв або лiнiй.
14. Не пiдкрiплено кiлькiсними пок€lзниками пiдвищення якостi та
СКОРОЧеННЯ чаСУ розробки за рахунок використання категорii
рефакторинry в
спiральноi моделi розробки програмного забезпечення.
ВИСНОвки. Вказанi зауваження суттево не зменшують заг€Lльну
позитивну оцiнку роботи. Автор досяг поставленоТ мети з пiдвищення
ефективностi процесiв управлiння харчовим пiдприсмством шляхом
РОЗРОбКи iнформацiйних технологiй пiдтримки прийняття рiшень на ocHoBi
модифiкованих евристичних i еволюцiЙних методiв та алгоритмiв.
,,щисертацiя € завершеним самостiйним дослiдженням, у якому
розв'язустьоя актуrtльна науково-прикладна проблема За актуальнiстю
ОбРаНОi Теми, обrрунтованiстю наукових положень, сформульованих
ВИСНОВКiВ i рекомендацiЙ, iх новизною, повнотою викладення в наукових
ПУблiкацiях
вiдсутнiстю порушень академiчноi доброчесностi
ДИСеРТацiЙна робота вiдповiдае вимогам Порядку присудження наукових
ступенiв щодо докторських дисертацiй, а ii автор, Грибков Сергiй
Вiталiйович, засJýiговус на присудження йому наукового ступеня доктора
технiчних наук за спецiальнiстю 05.13.06 - iнформацiйнi технологiТ.
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