
Навчально-науковий комплекс “Інститут прикладного системного аналізу”
Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”

№1 / ВЕРЕСЕНЬ 2010

СИСТЕМНІ НАУКИ ТА КІБЕРНЕТИКА
Електронний науковий журнал

SYSTEM SCIENCES & CYBERNETICS
Electronic Science Journal



Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» 

НТУУ «КПІ» МОН та НАН України 
- 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ КОМПЛЕКС «ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО 

АНАЛІЗУ» НТУУ «КПІ» МОН ТА НАН УКРАЇНИ 

та 

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ НТУУ «КПІ» 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
  

 

 

 

СИСТЕМНІ НАУКИ 

ТА 

КІБЕРНЕТИКА 

Науковий 

електронний збірник 

НТУУ «КПІ» 

№1 • 2010 

Виходить з вересня 

2010 року 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: 
 

Головний редактор 

В.Д. РОМАНЕНКО   проф., д. т. н.  
 

 

Заступник головного редактора    

О.А. ПАВЛОВ    проф., д. т. н.  
 

 

Члени редколегії:     

П.І. БІДЮК    проф., д. т. н. 
Ю.В. БОГДАНСЬКИЙ  проф., д. ф.-м. н.  

В.Г. БОНДАРЕНКО   проф., д. ф.-м. н. 

В.В. БУЛДИГІН   проф., д. ф.-м. н. 
Б.Н. ВАЙДА    проф., Литва 

В.Я. ДАНІЛОВ   проф., д. т. н. 

Ю.П. ЗАЙЧЕНКО   проф., д. т. н. 
Е. КРОПАТ    проф., Німеччина 

О.С. МАКАРЕНКО   проф., д. ф.-м. н. 

Н.Д. ПАНКРАТОВА   проф., д. т. н. 

А.І. ПЕТРЕНКО   проф., д. т. н.  
А.Ю. ПИЛИПЕНКО   проф., д. ф.-м. н. 

В.М. ПОДЛАДЧИКОВ  проф., д. т. н. 

О. ХАКАН    проф., Туреччина 
В.Ю. ШУКШУНОВ   проф., д.т.н., Росія

  

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ: 
 

03056, м. Київ  

пр. Перемоги, 37,  
корп. 14, каб. 45 

Навчально-науковий 

комплекс «Інститут 
прикладного системного 

аналізу» НТУУ «КПІ» 

МОН та НАН України 
 

Тел.: 0 (44) 454-96-51 

E-mail:  

a-stus@yandex.ru  

ipsa@ntu-kpi.kiev.ua  
 

http://www.iasa.kpi.ua 
 

Відповідальний секретар:  

О.В. Стусь  
Редактор: А.О. Млечко  

Верстка: Т.Ю. Каламбет,  

Р.О. Шмалько 

 

mailto:a-stus@yandex.ru
mailto:ipsa@ntu-kpi.kiev.ua


Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» 

НТУУ «КПІ» МОН та НАН України 
- 2 - 

Шановні читачі! 

 
Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» НТУУ 

«КПІ» МОН та НАН України та факультет інформатики та обчислювальної техніки НТУУ 

«КПІ» видають університетський науковий електронний збірник: 

 

 

«СИСТЕМНІ НАУКИ ТА КІБЕРНЕТИКА». 
 

  

Збірник публікує роботи теоретичного і прикладного характеру в широкому 

спектрі проблем, пов’язаних із системними науками та кібернетикою. 

 

Провідні тематичні розділи журналу: 

 

 методи обробки інформації; 

 прикладні методи системного аналізу; 

 проектування кібернетичних систем; 

 системні дослідження; 

 математичне і програмне забезпечення; 

 системи підтримки прийняття рішень; 

 комп’ютерні системи та мережі; 

 розв’язування задач оптимізації математичної кібернетики; 

 теорії управління та обчислювальної математики; 

 математичне моделювання та прогнозування економічних, технічних, 

екологічних і соціальних процесів; 

 аналіз процесів і систем в умовах ризиків. 

  

 Головний редактор наукового збірника — заступник директора Навчально-

наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу»  Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут» МОН та НАН 

України, доктор технічних наук, професор Віктор Демидович РОМАНЕНКО. 

 

Університетський науковий електронний збірник «Системні науки та кібернетика» 

створено для публікації студентських наукових статей при проведенні науково-дослідної 

роботи в магістратурі. 

 

Статті у збірнику публікуються українською, російською та англійською мовами. 
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