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Дисципліни  «Ситуаційне моделювання ризиків», «Імітаційне 
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системах», «Інформаційні технології в 

міжнародних фінансах», «Теорія систем і 

системний аналіз» 
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Інформація про наукову 
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публікації за напрямом, 
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участь у конференціях і 
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аспірантами та 

докторантами, керівництво 

науковою роботою 

студентів) 

1) Краскевич В.Є. Динамические модели бизнес-

процессов для учебного ситуационного центра / 

М.А. Бєліков, В.Є. Краскевич // Збірник 

матеріалів. – Київ: ДП «Видавництво «Зовнішня 
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2) Краскевич В.Є. Использование CASE-
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Краскевич // Збірник матеріалів, Київ, ДП 

«Видавництво «Зовнішня торгівля», - 2013. 
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перевезення» / Л.М. Хомич, В.Є. Краскевич // 

Збірник матеріалів, Київ, ДП «Видавництво 

«Зовнішня торгівля». -  2013.- С. 399-400. 

4) Концепція створення учбового ситуаційного 



центру для фінансового, правового і 

зовнішньоторгового інжинірингу/ В.Є. Краскевич 

Литвинов В.В., Луцик С.Л., Кривогуб А.М. // Ж.: 

Математичні машини і системи – 2015. – № 1.  
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5) Моделирование  процесса  оценки риска на 

примере двух инвестиционных проектов / А.В. 

Селиванова,  

В.Є. Краскевич // Збірник матеріалів. – 

Київ:УДУФМТ – 2015. – С. 297 – 300. 

6) Фінансовий інжиніринг як інструмент 

інноваційної діяльності в інвестиційних проектах/ 

В.Є. Краскевич, А.В. Селіванова //  

Ж.: Математичні машини і системи – 2016. – №1  
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7) Фінансовий інжиніринг в інноваційних 

проектах/ В.Є. Краскевич, А.В. Селіванова// IV 

Міжнародна науково-практична конференція 

«Сталий розвиток – XXI століття: управління, 

технології, моделі» 11-12 травня 2017 р. Київ, 

Україна, 

8) Інформаційні технології для інноваційного 

інжинірингу / В.Є. Краскевич, А.В. Селіванова// 

Математичне моделювання в економіці (прийнято 

до редакції) 

9) Innovation engineering as the instrument of 

desigion-making support / В.Є. Краскевич, А.В. 

Селіванова // Екологічна безпека та 

природокористування – 2017/ – № 3-4(9) – с. 23-27 

10) Застосування методології фінансового 

інжинірингу для оптимізації комплексу утилізації 

твердих побутових відходів/ Краскевич В.Є, 

Селіванова А.В., В.П. Шварц // Екологічна безпека 
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-Керівництво випускними кваліфікаційними 

роботами студентів спеціальності «Комп’ютерні 

науки та інформаційні технології» освітніх 

ступенів «бакалавр» та «магістр». 

-Керівництво студентською науковою спільнотою 

спеціальності «Комп’ютерні науки». 

-Керівництво аспірантами. 

 

9. 

Відомості про підвищення 
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«Київський політехнічний інституті м. Ігоря 

Сікорського»,  

звіт, тема:  

«Сучасна теорія управління»,  

03.05. 2017 р. 

 


