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  1. НАВЧАЛЬНА ТА НАВЧАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

До складу Інституту входять:  
 кафедра математичних методів системного аналізу  
   (наук. кер. - академік НАН України, д.т.н., проф. М.З. Згуровський,  
    в.о. завідувача к.т.н., доцент О.Л. Тимощук)  
 кафедра системного проектування  
    (завідувач д.т.н., проф. А.І.Петренко)  
 підрозділ другої вищої та післядипломної освіти (ІПСА)  
 підрозділи довузівської та курсової підготовки (ННК "ІПСА") 
 
.  В ІПСА працюють 72 науково-педагогічних працівників, включаючи в.о. дир

ектора та   заступників директора (з них 11 докторів наук, 40 кандидатів  
наук), 7 штатних наукових  працівників на бюджетних темах МОНУ (з них 3 
кандидати наук). 



Результати акредитації НАЗЯВО 



 
До складу ННК «ІПСА» входять: 
 
 Науково-дослідний відділ системної математики 
 Науково – дослідний відділ математичних методів системного аналізу 
 Науково-дослідний відділ прикладного нелінійного аналізу 
 Відділ «Інфорес» 
 
В ННК «ІПСА» - 16 штатних наукових працівників на бюджетних темах  
НАНУ    (з них 3 доктора, 7 кандидатів наук). 



Категорія А   Інститут загалом та наукові підрозділи:  
Науково-дослідний відділ системної математики 
Науково – дослідний відділ математичних методів системного аналізу 
Науково-дослідний відділ прикладного нелінійного аналізу  
Постанова Президії НАН України від 27.11.2020 р. №244 
 
 Державна атестація наукових установ: класифікаційна група І  
(наказ Міністерства освіти і науки України від 04.12.2020 № 1528) 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/2020/Derzhavna atestatsiya naukov
ykh kadriv/ProtokRishenZasidKomisiyi.pdf 

Результати оцінювання ефективності діяльності наукових установ  

Національної академії наук України за 2016–2020 роки (nas.gov.ua) 

 



Спеціальність  
124 Системний аналіз 
(бакалаврат) 
Максимальний набір – 120 
Лецензійний обсяг 165.  
Подано заяв – 1068.  
Конкурс за поданими заявами – 8,9.  

Зараховано за першим пріоритетом – 88
.  
Прохідний бал – 183,855.  

Спеціальність  
122 Комп’ютерні науки (бакалаврат)                           
Максимальний набір – 110.  

Лецензійний обсяг 190 
Подано заяв – 2177.  
Конкурс за поданими заявами – 19,8.  
Зараховано за першим пріоритетом – 72.  

Прохідний бал – 190,74. 

Підсумки вступної кампанії на ІПСА у 2020 році та основні завдання        
з науково-педагогічної роботи на новий навчальний рік  

Всього в ІПСА на 1 курс зараховано 124 контрактники,  
з них на спеціальність  «Системний аналіз» - 41,  
на спеціальність «Комп’ютерні науки» кафедри ММСА - 44, кафедри СП – 39. 



Магістри – стаціонар. 
 
Спеціальність Системний аналіз – 39 

Контракт - 3 
 
Спеціальність Комп’ютерні науки,         
кафедра ММСА – 23 

Контракт - 1 
 
Спеціальність Комп’ютерні науки,          
 кафедра СП –24 
Контракт - 11 

Магістри – заочники. 
 
Спеціальність Комп’ютерні науки,   
        кафедра СП – 12 

Підсумки вступної кампанії на ІПСА у 2020 році та основні завдання        
з науково-педагогічної роботи на новий навчальний рік  



Підсумки вступної кампанії на ІПСА у 2020 році та основні завдання з 
науково-педагогічної роботи на новий навчальний рік  

    По кафедрі ММСА закінчили бакалаврат 111 студентів,  
77 – по системному аналізу (2 дипломи з відзнакою), 
 34 – по комп‘ютерних науках (1 диплом з відзнакою).  
До магістратури вступило 40% випускників бакалаврату на системний аналіз, 
60% – на комп‘ютерні науки. 
     По кафедрі СП закінчили бакалаврат 55 студентів, (1 диплом з відзнакою)  
До магістратури вступило 50% випускників бакалаврату на комп‘ютерні науки       
 

   На кінець 2020 року в інституті навчалося 1114 студентів.  
   Склали зимову сесію вчасно в повному обсязі 77% студентів.  
     За результатами зимової сесії відраховано 33 студента (3%), також у списку 
на відрахування 7 неповнолітніх студентів.  
     Склали сесію: на відмінно 14 студентів (1,3%), тільки дуже добре, добре –  
335 студентів (30%), на змішані оцінки – 687 студентів (61 %), тільки на  
задовільно, достатньо – 12 студентів (1,2%). 



Підготовка кандидатів та докторів наук 

            Підготовка кандидатів (1) та докторів наук (2): 
 Путренко В.В., д.т.н., назва роботи: «Методолгія інтелектуального аналізу геопросторових дан
их для задач сталого розвитку» ( спец. 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень); 
– науковий консультант: д.т.н., академік Згуровський М.З.;– Дата захисту: 25.02.2020 р.  
 
Корнага  Я. І.  ., д.т.н., назва роботи: «Моделі та  методи  організації та управління  гетерогенни
ми  розподіленими базами даних з динамічною структурою на основі мережецентричного підхо
ду». ( спец. 05.13.06 -інформаційні технології); – науковий консультант: д.т.н., д.т.н., проф. Мухін 
В.Є.  ;– Дата захисту: 23.10.2020  р. Захист відбувся  23.10.2020  в спеціалізованій вченій раді Д 26.8
61.05 в Державному університеті телекомунікацій (м. Київ)  
 
Іванов С.М., к.т.н., назва роботи: «Аналіз локальних властивостей динаміки автономних систем 
на компактному гладкому многоаиді».(спец. 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рі
шень ); – керівник: д.т.н., проф. Яценко В.О.;– Дата захисту: 17.03.2020 р.  
 



Наукові гуртки та семінари для студентів - 8:  

1. Математичний гурток «Алгебра та аналіз» – керівники доц. Подколзін Г.Б., Чаповський Ю.
А. – зареєстровано. 

2. Гурток за інтересами студентів «Менеджмент фінансових ризиків” Частина IІ Кредитний с
коринг (зареєстрований) наукового, науково-технічного спрямування, керівник д.т.н., доце
нт кафедри ММСА Кузнєцова Н.В. 

3. Гурток за інтересами студентів «Програмування в R та хмарні технології» наукового, науко
во-технічного спрямування (зареєстрований) , керівник викладач каф. ММСА Шолохов О.
В.  

4. Гурток «Теорія ігор» (зареєстрований), керівник  Барановська Л.В. у 2020 році онлайн, кіл
ькість залучених студентів – 15.  

5. Навчально–науковий гурток з диференціальних рівнянь для студентів другого року навчан
ня за спеціальністю «Системний аналіз» – керівники: д.ф.-м.н. Касьянов П.О., к. ф.-м.н. Гор
бань Н.В.  
 



6. Науковий гурток «Ймовірнісно-статистичне моделювання і прогнозування», керівник п
рофесор Бідюк П.І., у 2020 році онлайн, кількість залучених студентів – 5 студентів +2 а
спіранти.  

7. Науковий гурток «Інтелектуальний аналіз даних з використанням байєсівських методів 
моделювання, прогнозування та прийняття рішень», керівник професор Бідюк П.І., у 20
20 році онлайн, кількість залучених студентів – 7.  

8. Студентський науковий гурток “CAD Academy Machine Learning” розпочав свою роботу 
у 2019 році як засіб підвищення обізнаності студентів в сучасних інструментах для робот
и з системами штучного інтелекту. Метою гуртка є забезпечення сприятливих умов для 
ефективної науково-пізнавальної діяльності студентів. В роботі гуртка прийняло участь 
30 студентів 3, 4 і 5 курсів. Керівник: аспірант кафедри СП Шаптала Р.В., Заступник керів
ника: аспірант кафедри СП Ткаченко Д. 

 

Наукові гуртки та семінари для студентів 



1. У відбіркових змаганнях міжфакультетської олімпіади взяли участь  6 команд кафедр
и ММСА (12 студентів). 
Участь у міжфакультетській олімпіаді ІПСА-ОПЕН та КПІ-ОНЛАЙН взяли участь 3  
студенти ММСА Толстіков Владислав(КА74), Правосуд Руслан(КА71), Житар Роман (КА71)  
та аспірант Михайловський Володимир. 
Участь у міжфакультетській олімпіаді КПІ-ОНЛАЙН  (проходила 17.05.2020) 1 місце –  
команда ІПСА bool WeAreWinners = true_IASA( Панченко Єгор, Озернюк Іван,  
Косицький Вадим,КА91) 
Участь у літній міжнародній школі з програмування на базі Ужгородського  
університету двох команд (6 учасників:  Толстіков Владислав(КА74), Правосуд Руслан 
(КА71), Житар Роман (КА71), Панченко Єгор, Озернюк Іван, Косицький Вадим,КА91).   
 2 місце (2 ліга) за результатами щоденних змагань у команди NTUU_KPI_boolWIN 
(Панченко Єгор, Озернюк Іван, Косицький Вадим,КА91) 
Участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 14.09.2020, Північний регіон,  
2 команди NTUU_KPI_VRTeam(Толстіков Владислав(КА74), Правосуд Руслан(КА71), Житар 
Роман (КА71)) та NTUU_KPI_boolWIN(Панченко Єгор, Озернюк Іван, Косицький Вадим, 
КА91). 

Участь студентів у олімпіадах  
 



Перелік призерів олімпіад та  конкурсів студентських наукових робіт: 

1. Іванець Роман Максимович (група КА-81) — друге місце на відкритій студентській олімпіаді 
з математики КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

2. Панченко Єгор (ІПСА, група КА-91) - перше місце на відкритій студентській олімпіаді з мат
ематики КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

3. Скоропляс Іван (ІПСА, гр. КА-96) - друге місце на відкритій студентській олімпіаді з матема
тики КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

4. Житар Роман Віталійович (група КА-71) — друге місце на відкритій студентській олімпіаді з 
математики КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

5. Команда bool WeAreWinners = true_IASA (Озернюк Іван (КА91), Косицький Вадим (КА91), П
анченко Єгор (КА91)) - друге місце у олімпіаді ІПСА-ОПЕН. 

6. Команда NTUU_KPI_boolWIN – Панченко Єгор(КА91),  Озернюк Іван(КА91),   Косицький В
адим(КА91) - друге місце в змаганнях на літній міжнародній школі з програмування на базі 
Ужгородського університету. 

7. Команда bool WeAreWinners = true_IASA (Озернюк Іван (КА91), Косицький Вадим (КА91), П
анченко Єгор (КА91)) - перше місце у олімпіаді КПІ-Онлайн. 

 
 



Участь студентів у виконанні НДР 
 

     Участь студентів ММСА у виконанні НДР:   
Всього у виконанні НДР приймають участь 153 студента кафедри ММСА (без оплати). Студент
ами захищено 42 магістерських робіт (3 з відзнакою) 111 дипломних робіт бакалаврів (3 з відзн
акою). 
  
Участь студентів СП у виконанні НДР:   
Всього у виконанні НДР приймають участь 84 студентів (79 без оплати, з оплатою до проєкта з  
фірмою HUAWEI залучені 5 студентів). Студенти також приймають участь в ініціативних тема
х. 
Результатом участі у виконанні НДР є захист дипломних робіт бакалаврів, професійних магіст
рів і наукових магістрів. 
Бакалаврів: 55. 
Магістрів професійних: 31. 
Магістрів наукових: 4. 



Участь студентів у заходах типу Hackathon  
 

     Денис Д'яконов 4 курс - хакатон Int20h в лютому 2020 року - розробляли туристичний веб д
одаток у рамках категорії «Kyiv Smart City» на мовах Python та Js 
  
  
Стажування студентів 
Кузьмінова Ганна 5 курс - Стажування в Київстар на позицію PL/SQL Developer, програма "STA
Rt yourself" 
Валентина Жук 4 курс - проходить навчання в Genesis IT school 
Кирило Кандель 4 курс - стажування за напрямом Java Developer у компанії Binary Studio (літо 
2020) 



Стипендію Президента України отримують 4 студента: 
 
1. Петрина В.М. (КА-86) 
2. Клименко К.В. (КА-86) 
3. Кавара А.О. (КА-81) 
4. Сіверський М.Д. (КА-86) 
  

Одержання студентами премій, грантів, стипендій 

Науково–дослідни лабораторії: 
1.   ЕПАМ Системз – кафедра ММСА; 
2.   САП ( в рамках міжнородної програми «Університетский Альянс САП»); 
3.   Системний аналіз фінансового ринку; 
4.  «ФабЛаб КПІ» відкрито 19 червня 2018 року.  
 



Чисельність молодих учених ІПСА, усього – 45, з них 2 доктори наук, 7 кандидатів наук, 30 аспіран
тів, 6 без ступеня. 
 
Чисельність молодих учених ННК  ІПСА, усього – 7 наукових, з них 1 доктор наук, 5 кандидатів на
ук, 1 без ступеня. 
 
Одержані премії, гранти, стипендії КМУ, ВРУ. 
 Грант НАН України в рамках конкурсу проектів науково-дослідних робіт молодих учених на 2019-
2020 рр. 10-02/05-2019 «Якісний та чисельний аналіз хеміваріаційних нерівностей з багатовимірни
ми законами "реакції-швидкості"», (№ держреєстрації 0119U001836). (Кер. Касьянов П.О., д.ф.-м.н., 
проф. Виконавці: Купенко О.П., Палійчук Л.С., Дорундяк К.М.) 
Палійчук Л.С. Вид заохочення - стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених у 2018-
2020 р.  
Кузнєцова Н.В. – Конкурс Молодий викладач-дослідник КПІ 
Осауленко В.М., м.н.с. ННК «Інститут прикладного системного аналізу» КПІ ім.Ігоря Сікорського 
- стипендія Національної академії наук України. 
  
Співробітники інституту Палійчук Л.С., Савченко І.О. беруть участь в роботі Ради молодих вчени
х НТУУ «КПІ». 
 Савченко І.О. бере участь в роботі Ради молодих вчених Відділення інформатики НАН України. 

 

Молоді вчені 



  2. НАУКОВА РОБОТА 

   Основні напрямки наукової діяльності Інституту: 
   – розроблення методології системного аналізу, методів і засобів системної математики
, методології передбачення для розв’язання широкомасштабних міждисциплінарних завдань в 
різних галузях народного господарства країни; 
– розвиток теорії нелінійного та багатозначного аналізу, нелінійних диференціально- 
операторних рівнянь, включень і варіаційних нерівностей, методів нескінченновимірного  
аналізу, теорії та методів оптимізації, теорії ігор, системної математики;  
– розроблення теоретичних і прикладних основ глобального моделювання та 
 сценарного планування процесів сталого розвитку і оцінювання сукупності головних загроз  
для якості і безпеки життя людей в рамках діяльності Світового центру даних  
«Геоінформатика і сталий розвиток» та міжнародної організації «Світова система даних»  
(WDS).  
– розроблення теорії і інструментарію сервісно-орієнтованих обчислень для  
створення і підтримки прикладного програмного забезпечення шляхом композиції і  
управління окремими сервісами, розробка та впровадження  сервісно-орієнтованої  
міждисциплінарної платформи інженерного колективного проектування в грід/хмари  
середовищі. 
  



Співробітники Інституту беруть участь у виконанні НДР, що фінансуються  
як МОН України, так і НАН України, та договорів, зокрема виконуються  
НДР МОН України , ТОВ «Хуавей Україна» та НФД України (ІПСА) 
- 2 д/б прикладні теми МОНУ,  
- 2 договора ТОВ «Хуавей Україна», НФД України 
 -    5 ініціативних  
 
НДР НАН України (ННК «ІПСА») 
- 2 д/б фундаментальні теми НАНУ, 
- 2 д/б прикладні теми НАНУ, 
- 1 грант НАНУ мол.вченим, 
- 1 конкурсна цільова прикладна тема НАНУ, 
- 2 цільові фундаментальні теми Відділення інформатики НАНУ. 
  
 
  

Співробітники Інституту беруть участь у виконанні НДР, що фінансують
ся як МОН України, так і НАН України (загальний фонд), та договорів (спе
ціальний фонд), зокрема виконується: 



спільний грант:  
ІТС (Л.С. Глоба),  
ІКД (Н.М. Куссуль),  
ІПСА (М.З. Згуровський,  
Н.Д. Панкратова, Ю.П. Зайченко,  
П.О. Касьянов)  



 
    В 2020 році фундаментальних робіт, що виконувались за рахунок бюджетного  
фінансування МОН України, не було. 
 
     Фінансування НАНУ (фундаментальні теми НАН України) - 5 робіт (1878,9 тис. грн.). 
 

Фінансування 

У  2020 р. виконувалось 2 НДР МОН України, 2 договора (спеціальний фонд)  та  3  НДР   
НАН України, загальний обсяг фінансування  3079,8 тис. грн.  
 
- фінансування  прикладних досліджень та розробок (д/б МОН України) та (спеціальний 

фонд) –  
     2 роботи  (872,1 тис. грн.) 

 2  роботи   (1805,6 тис. грн.) 
-  фінансування  прикладних досліджень та розробок (д/б НАН України) –  
     3  роботи  (402,1 тис. грн.) 

 



 Видано:  
монографій – 10, у т.ч.  у закордонних мовами ОЕСР – 7 
підручників – 0, навчальних посібників – 12 (з грифом Вченої ради університету ) 
Захищено дисертацій:  
докторських – 2,  
кандидатських – 1 
(2 підготовлено до захисту).  
Опубліковано  статей 81:  
у фахових виданнях – 24, у т.ч. категорії Б,В – 24 
у журналах, що входять до наукометричних баз даних (Scopus, WoS) – 52. 
Зроблено 38 доповідей на 5 конференціях (в т.ч. 36 доповідей на 3 міжнародних), 
опубліковано 45 тез доповідей, в т.ч. 43 міжнародні.  
До виконання залучалось:  
30 аспірантів, 
237 студентів  
Захищено 75 магістерських робіт та 162 бакалаврські роботи. 

У звітному році з використанням результатів виконаних робіт  



   У 2020 р. виконувалось 5 ініціативних наукових робіт, у т.ч. зареєстровано в УКРНТЕІ – 4.  
У звітному році з використанням результатів виконаних робіт 
 Видано:  
монографій – 1, у т.ч.  у закордонних мовами ОЕСР – 0 
підручників – 0, навчальних посібників – 8 (з грифом Вченої ради університету ) 
Захищено дисертацій:  
докторських – 0,  
кандидатських – 0  
(2 підготовлено до захисту).  
Опубліковано  статей:  
у фахових виданнях – 9, у т.ч. категорії Б,В – 7 
у журналах, що входять до наукометричних баз даних (Scopus, WoS) – 9. 
Зроблено 10 доповідей на 5 конференціях (в т.ч. 5 доповідей на 3 міжнародних), 
опубліковано 9 тез доповідей, в т.ч. 5 міжнародні.  
До виконання залучалось:  
7 аспірантів, 
39 студентів  
Захищено 43 магістерських робіт та 34 бакалаврські 
 



Молодими ученими, які є співробітниками НДВ Системної математики ННК «ІПСА», 
отримано Грант НАН України в рамках конкурсу проектів науково-дослідних робіт м
олодих учених на 2019-2020 рр. 10-02/05-2019 «Якісний та чисельний аналіз  
хеміваріаційних нерівностей з багатовимірними законами "реакції- 
швидкості"», (Кер. Касьянов П.О., д.ф.-м.н., проф. Виконавці: Купенко О.П., Палійчук 
Л.С.), до виконання якого було залучено магістрів Інституту прикладного  
системного аналізу. 
   Результати досліджень відображені в 1 монографії та 3 публікаціях, серед яких 3  
статті опубліковано в закордонних виданнях (що входять до Scopus, Web of Science), 
2 наукових статті прийнято до друку в закордонних виданнях. Потенційними  
користувачами результатів НДР можуть виступати науково-дослідні установи,  
підприємства паливно-енергетичного комплексу, вищі навчальні заклади, зокрема  
НТУУ «КПІ», КНУ імені Тараса Шевченка, University of Naples “Federico II” (Неаполь, 
Італія), Stony Brook University (Нью-Йорк, США), Centro de investigation Operativa  
Univ. Miguel Hernandez de Elche (Аліканте, Іспанія) на умовах додаткових договорів. 
Передбачено впровадження отриманих результатів в низку нормативних та  
спеціальних курсів для студентів старших курсів та аспірантів. 

Науково-дослідна робота молодих учених 



•    Касьянов Павло Олегович - Грант НАН України в рамках конкурсу проектів науково-дослідних  
• робіт молодих учених на 2019-2020 рр. 10-02/05-2019 «Якісний та чисельний аналіз хеміваріаційних  
• нерівностей з багатовимірними законами "реакції-швидкості"», (№ держреєстрації 0119U001836). 
•  (Кер. Касьянов П.О., д.ф.-м.н., проф. Виконавці: Купенко О.П., Палійчук Л.С., студенти) 
• Палійчук Лілія Сергіївна - стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених у 2018-2020 

р.  
• В 2020 році отримано Грант Національного фонду досліджень України  2020.01/0283  
• «Наукові засади системного моніторингу національних та глобальних викликів і загроз за умов 
•  циклічного виникнення пандемій, методи і технології подолання їх наслідків» (керівник  
• М.З. Згуровський), серед виконавців якого є співробітники НДВ системної математики  
• П.О. Касьянов, Н.В. Горбань, О.П. Купенко. 
• Касьянов Павло Олегович, проф. кафедри ММСА, зав. НДВ системної математики, д.ф.-м.н., проф.  
• отримав в 2020 році іменну стипендію Верховної Ради України для молодих учених - докторів  
• наук (постанова Верховної Ради України від 13 липня 2020 року № 765-IX). 
• Кузнєцова Наталія Володимирівна. Молодий Викладач-дослідник 2019 (наказ №2-15 від 10.02.20). 
• Проф. Петренко А.І. в червні 2020 року затверджений експертом Національного Фонду  
• досліджень України і залучався до  проведення наукової та науково-технічної експертизи проекту, 

поданого на Конкурс НФДУ "Наука для безпеки людини та суспільства".  
• Осауленко В'ячеслав Миколайович, м.н.с. ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ ім. ігоря Сікорського» - 
•  стипендія Національної академії наук України.   

 

Одержані премії, гранти, стипендії КМУ, ВРУ 



Наукове видання підрозділу.  

     Інститут видає міжнародний науково-технічний журнал „Системні  дослідження  та  
 інформаційні технології”, заснований у липні 2001 р. Співзасновник журналу - НАН України.  
«Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації» (Серія КВ №23234-
13074ПР) «Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців,  
виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції» (Серія ДК №6098).  
 На сайті журналу «Системні дослідження та інформаційні технології»   
http://journal.iasa.kpi.ua. виставлено повнотекстові матеріали в форматі .pdf за поточний період.  
Забезпечено онлайн доступ до змісту журналу.  
 Журнал «Системні дослідження та інформаційні технології» індексується у таких  
наукометричних базах даних: DOAJ, Index Copernicus, EBSCO, Google Scholar, РІНЦ, Вініті,   
Український реферативний журнал "Джерело", Реферативна база даних "Україніка наукова",   
Наукова періодика України. Цитування членів редколегії журналу визначається в базах даних,  
до яких входить журнал, і аналізувалась при формуванні складу  редколегії. 
Періодичність виходу чотири номера за рік. В звітному 2019 році журнал виходив без затримки. 
У 2020 році журнал включено до баз даних Scopus та Web of Science. 
  

http://journal.iasa.kpi.ua/
http://journal.iasa.kpi.ua/


   Продовжується виконання Договору з фірмою Мелексіс (Бельгія) з «Підготовці фахівців у галузі проектування  
інтегральних схем». Угода  від 29 Грудня  2011. У 2019 році Отримані стипендії для навчання студентів  в галузі проектування 
інтегральних схем і кошти для  оплатили членства КПІ ім. Ігоря Сікорського у міжнародній організації EUOROPRACTICE на 
технічне супроводження програмного забезпечення CADENCE   на суму 2330,0 euro. 
  
Продовжується співробітництво з фірмою Europractice (Англія) з навчання фахівців та проведення науково дослідних  
робіт у галузі проектування  інтегральних схем згідно Угоди від 25.09.2017. Тема співробітництва «Технічна підтримка  
системи проектування Cadence». У 2020 році отримані сучасні бібліотеки для проектування ІС для використання у  
навчальному процесі кафедри СП. Створено канал для дистанційного навчання з використанням системи Cadence. 
  
Почалось співробітництво  фірмою Huawei (КНР) Проект НО № 2018075245/РРА3321УКР20042410023132 від 28.04.2020 р 
«Макромоделі зменшеного порядку лінійних підсхем із набором зовнішніх клем». В результаті роботи буде створено  
прототип системи паралельного рішення систем лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР) без перетворення LU на архітектурі 
CUDA з використанням ресурсів графічних прискорювачів. 
  
Кафедра СП отримала грант у 2330,0 евро на утримання ліцензійного програмного забезпечення.   
 
   Робота у Міжнародній програмі «SAP University Alliance Program». У результаті участі у міжнародній програмі  виконує
ться впровадження модулів SAP  у навчальному процесі (дисципліни: «Інформаційний менеджмент», «Моделювання та  
автоматизація бізнес–процесів», «Інструментальні засобами SAP», «Управління проектами», «Комп’ютерні інформаційні  
технології в економіці і бізнесі»).  
   Участь у програмі «Еразмус+» за напрямом KA2 «Розвиток потенціалу вищої освіти».  

Міжнародне наукове співробітництво.  



Наукові конференції  

    Проведено міжнародну конференцію IEEE International Conference on System An
alysis and Intelligent Computing (SAIC-2020), 5-9 жовтня 2020 р., Київ 
 (http://saic.ieee.org.ua/).   
  
 Інститут є співорганізатором ХVІII Міжнародної науково-практична конфер
енція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем»,  
Дніпро. 18-20 листопада, 2020. 
 

http://saic.ieee.org.ua/


Публікації 

Статті – всього 81 одиниць, з них – 26 у фахових наукових виданнях України категорій Б -24 
та В - 2 (од.) та 55 публікації  у зарубіжних періодичних наукових виданнях країн ОЄСР (од.)
.  
 Публікації, що індексуються міжнародними наукометричними базами даних Scopus – 49 т
а Web of Science - 3 (одиниць). 
 
Монографії:  
  
в Україні 
  
1. Панкратова Н.Д., Гайко Г.І., Савченко І.О. Розвиток підземної урбаністики як системи  
2. альтернативних проєктних конфігурацій. – К.: Наукова думка, 2020. – 152 с. 
3. Кузнєцова Н.В., Бідюк П.І. Теорія і практика аналізу фінансових ризиків: системний підхід:  
4. монографія / Київ: Видавництво Ліра-К, 2020. 400 с. 
5. Лазаренко С.В., Макаренко О.С. Дискретні системи з антісипацією.. Монографія. ННК ІПСА в НТУУ 

КПІ ім. Ігоря Сікорського», Київ, 2020. 125 c. ISBN 978-617-7021-82-6 



Публікації 

за кордоном 
 
1. Victor A. Sadovnichiy, Michael Z. Zgurovsky (Eds) Contemporary Approaches and Methods in Fundamental Mathematics and  
2. Mechanics.-2021. - 557 p. DOI 10.1007/978-3-030-50302-4 
3. Zgurovsky M.Z., Sineglazov V.M., Chumachenko E.I. Artificial Intelligence Systems Based on Hybrid Neural Networks. Springer  
4. International Publishing, 2021. – 512 p. 
5. Yuriy Zaychenko, Galib Hamidov. Chapter 10. Medical Images of Breast Tumors: Classification with Application  of Hybrid CNN – 
6. FNN Network  , in book, ed . Abdel Badi Salem. Innovation in Smart Healthcare and Bio-Medical Systems. 2020.-20 p. 
7. Zaychenko Yu. , Zaychenko H. Investigation of Fuzzy Inductive Modeling Method in Forecasting Problems. //Chapter in Book.  
8. Software Design and Modeling. IntechOpen, 2020.-25 p. 
9. Walery Rogoza. Algorithmic decomposition and reduction of state models with complex structural organization // Technological  
10. University of Szczecin, Poland, 2020, 140 p. 
11. Alexander Makarenko Sustainable development and principles of social systems modeling. Generis. 2020. 173 p. ISBN:  
12. 978-9975-153-81-9 Categories: Environmental Studies, Social Science 
13. Kapustyan, Oleksiy V., Pavlo O. Kasyanov, and Roman M. Taranets. "Strong solutions and trajectory attractors to the thin-film equat
ion with absorption." Journal of Mathematical Analysis and Applications 493.2 (2021): 124562.  
 14. Feinberg, Eugene A., Pavlo O. Kasyanov, and Yan Liang. "Fatou's Lemma in Its Classical Form and Lebesgue's Convergence Theore
ms for Varying Measures with Applications to Markov Decision Processes." Theory of Probability & Its Applications 65.2 (2020): 27
0-291. 
 15. Kapustyan, Olexiy V., Pavlo O. Kasyanov, and José Valero. "Chain recurrence and structure of w-limit sets of multivalued semiflows.
" Communications on Pure & Applied Analysis 19.4 (2020): 2197. 

 

https://www.springer.com/gp/book/9783030484521
https://www.generis-publishing.com/author/alexander-makarenko/
https://www.generis-publishing.com/author/alexander-makarenko/
https://www.generis-publishing.com/product-category/environmental-studies/


-  Підручники, навчальні та методичні посібники: 

  
1. Бідюк П. І., Тимощук О. Л.,  Коваленко А. Є.  . Системи і методи підтримки прийняття рішень [Електронний ресурс] навч. посіб. із  
2. самост. роботи для здобувачів ступеня магістра за освітніми програмами «Системний аналіз та управління», «Системний аналіз  
3. фінансового ринку» спеціальності 124 «Системний аналіз» 2-ге вид., допов. і переробл. / КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні  
4. текстові дані (1 файл: 3,36 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. - 260 c.. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря  
5. Сікорського (протокол No 10 від 18.06.2020 р.) за поданням Вченої ради інституту прикладного системного аналізу (протокол No 5 від 

25.05.2020 р.) Електронне мережне навчальне видання 
6. Коваленко А. Є.  Теорія інформації і кодування: Курс лекцій [Електронний ресурс] : навч. Посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за 

спеціальністю 124 «Системний аналіз» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: - Електронні текстові дані (1 файл: 5,77 Мбайт). - Київ :  
7. КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 250 c.. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол No 10 від 18.06.2020 р.)  
8. за поданням Вченої ради інституту прикладного системного аналізу (протокол No 5 від 25.05.2020 р.) Електронне мережне навчальне 

видання 
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                                                                              АКТ 
перевірки виконання колективного договору Інституту прикладного системн
ого аналізу «КПІ імені Ігоря Сікорського» 
за період з березня 2020 р. по березень 2021 р. 
від 17 лютого 2021 року 
  Робоча комісія Інституту прикладного системного аналізу НТУУ «КПІ» при
значена розпорядженням № 4 від 05.02.2021 провела перевірку стану виконання коле
ктивного договору Інституту за період з березня 2020 р. по березень 2021 р. та склала 
цей акт. 
 Комісія встановила наступний стан виконання Колективного договору на 17 
лютого 2021 року: 
Розділ 1 – виконано; 
Розділ 2 – виконано; 
Розділ 3 – виконано; 
Розділ 4 – виконано; 
Розділ 5 – виконано. 
   Комісія вважає, що колективний договір за період з березня 2020 р. по 
березень 2021 р. у цілому виконано. 
  


