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During the period May 24-26, 2017 the traditional International Conference “Dynamical Systems Modeling 

and Stability Investigation” was held. The members of committees were 

SCIENTIFIC COMMITTEE 

Aliev F. (Baku, Azerbaidzhan), 

Andreev A.S. (Ulyanovsk, Rusia), 

Amirgalieva S. (Almaty, Kazakhstan), 

Babaev A.E. (Kyiv, Ukraine), 

Bastinec J. (Brno, Czech Republic), 

Boychuk A.A. (Kyiv, Ukraine), 

Cherevko I.V. (Chernitsi, Ukraine), 

Chikrii A.O. (Kyiv, Ukraine), 

Diblik J. (Brno, Czech Republic), 

Dimitrov G. (Sofia, Bulgaria), 

Demidenko G.V. (Novosibirsk, Russia), 

Domoshnitsky A. (Ariel, Israel), 

Ivanov A.F. (Penn State, U.S.A.), 

Kalitin B.S. (Minsk, Belorussia), 

Karandzhulov L.I. (Sofia, Bulgaria), 

Kolomodaev M. (Almaty, Kazakhstan), 

Kubenko V.D. (Kyiv, Ukraine), 

Krack Yu.V. (Kyiv, Ukraine), 

Makarov V.L. (Kyiv, Ukraine), 

Martinyuk A.A. (Kyiv, Ukraine), 

Ruzickova M. (Zilina, Slovak Republic), 

Sadyrbaev F. (Riga, Latvia)  

Shmeidel E. (Byalystok, Poland), 

Vasiliev S.N. (Moscow, Russia) 

 

ORGANIZING COMMITTEE 

Babaev A.A. (Kyiv, Ukraine), 

Bychkov O. (Kyiv, Ukraine), 

Chernii D.I (Kyiv, Ukraine), 

DzhalladovaI.A.(Kyiv,Ukraine,Vice Chairman) 

Grygorenko A.Ya. (Kyiv, Ukraine), 

Kapustyan O.I. (Kyiv, Ukraine),  

Kashpur O.F. (Kyiv, Ukraine), 

Khusainov D.Ya. (Kyiv, Ukraine, Chairman), 

Liashenko O. I. (Kyiv, Ukraine), 

Limarchenko O.S. (Kyiv, Ukraine) 

Mazko A.P. (Kyiv, Ukraine), 

Nikitchenko N.S. (Kyiv, Ukraine), 

Onyshchenko S.M. (Kyiv, Ukraine), 

Podchasov N.P. (Kyiv, Ukraine), 

Shatyrko A.V (Kyiv, Ukraine, Vice Chairman), 

Shkilniak S.S. (Kyiv, Ukraine), 

Zhuk Ya. A. (Kyiv, Ukraine). 

The Conference covers the following topics: 

1. Mathematical methods of system investigation. 

 Investigation of differential, functional-differential and difference systems. 

 Investigation of system stability, controllability and optimization. 

 Bifurcations and chaos in dynamical systems. 

 Lyapunov's methods in system investigation. 

2. Methods and technologies of computer modeling. 

 Numerical Methods of Mathematical Physics. 

 Method and Technology computer calculations. 

 Specialized software and systems. 

 Software and Systems Modeling 

3. Modeling and investigation of processes in mechanics. 

 Mathematical modeling in composite materials of mechanics. 

 Modeling and investigation of dynamical processes in elastic and hydroelastic systems. 

 Mathematical modeling in connected fields of mechanics. 

4. Method of control and complex systems research 

 Methods of control and optimization. 

 The continuous-discrete systems 

 Methods of differential games. 

 Fuzzy modeling and systems with uncertainty. 

 Modelling in economy and ecology. 

5. Logic-mathematical methods of modeling. 

 Methods and tools of subject domains specifications. 

 Methods and tools of software systems description. 

 Modal and temporal formalisms of systems modeling 
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Поперешняк С.В. – доцент кафедри Програмних 
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ІДЕАЛІЗОВАНІ МОДЕЛІ РЕІНЖИНІРИНГУ ВИДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ 

Великодний С. С., Тимофєєва О. С. 

Програмні системи (ПС) застосовуються у різноманітних галузях життя й діяльності 
людини, але найбільше поширення вони отримали у промисловості, проектуванні та 
інфокомунікаціях. Причому експлуатація ПС, у кожній окремій галузі застосування 
(виробництво, будівництво, телекомунікації та зв'язок, сфера послуг та ін.), має свої 
принципові відмінності. 

Спільної рисою для усіх ПС залишається те, що під впливом часу та інших невід’ємних 
факторів інформатизації (оновлення: операційних систем, мов програмування, принципів дії 
розподілених систем обробки даних тощо) відбувається  еволюційне старіння видів 
забезпечення ПС. Така тенденція призводе до погіршення швидкісних, інформаційно-
комунікаційних, графічних, часових та інших характеристик, аж до повної відмови ПС. 

Проблему реінжинірингу ПС було розглянуто у [1, 2]. Методологічні засади 
реінжинірингу було закладено у [3]. Згідно з цими засадами, постає необхідність розробки 
ідеалізованих моделей реінжинірингу (ІМР) кожного з видів забезпечення (технічне, 
математичне, інформаційне, програмне, лінгвістичне, організаційне тощо) ПС. 

Запропоновані ІМР видів забезпечення ПС являють собою еволюційні спіралі, які 
побудовані у циліндричній системі координат, де: 

−  кут φ – це час, протягом якого відбувається реінжиніринг (зростає за годинниковою 
стрілкою та збільшується кількість повних обертів); 

−  rφ – радіус-вектор витрат (модуль якого збільшується); 
−  вісь n – кількість ідентифікованих програмних компонентів (фізичних модулів коду) 

у лінійному масштабі або кількість верифікованих рядків програмного коду у 
логарифмічному масштабі; 

−  початок вісі n («О») – нульова точка реінжинірингу. 
Операції з ІМР відбуваються у наступних проекціях: у проекції часу та витрат; у 

ізометричній проекції програмних компонентів; у логарифмічній проекції рядків 
програмного коду. 

Розроблена модель стане у пригоді системним архітекторам та менеджерам проекту, які 
задіяні у перепроектуванні та переробці ПС, що вже знаходяться у кількарічній експлуатації. 

1. Великодный С. С. Проблема реинжиниринга видов обеспечения систем
автоматизированного проектирования / С. С. Великодный // Междун. науч. журн. 
«Управляющие системы и машины». – 2014. – № 1. – С. 57 – 61, 76. 

2. Великодний С. С. Реінжиніринг систем моніторингу та дистанційного управління
судновими енергетичними установками / С. С. Великодний // «Автоматика 2015»: матер. 
XXII міжн. конф. з автом. управл., 10 – 11 вер. 2015 р. – Одеса, 2015. – С. 133 – 134. 

3. Великодный С. С. Методологические основы реинжиниринга систем
автоматизированного проектирования / С. С. Великодный // Междун. науч. журн. 
«Управляющие системы и машины». – 2014. – № 2. – С. 39 – 43. 
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