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Збірник наукових праць висвітлює широке коло питань теорії, 

інформаційних технологій і застосувань індуктивного підходу, передусім 

на основі методу групового урахування аргументів, у задачах 

моделювання, прогнозування та прийняття рішень в галузях економіки, 

екології, біології, техніки тощо. Розглядаються індуктивні методи 

видобування знань з реальних даних, побудови моделей складних процесів 

і систем, класифікації, кластеризації та розпізнавання образів, структурно-

параметричної ідентифікації, інтелектуального аналізу даних в умовах 

неповноти та невизначеності апріорної інформації. 

Матеріали збірника становлять інтерес для науковців, аспірантів та 

практиків, пов’язаних із задачами отримання інформації з даних з метою 

оцінювання та оптимізації стану складних систем у різних галузях. 

Статті збірника рецензуються і друкуються мовою оригіналу.  

Виклад статей має відповідати вимогам ДАК МОН України до 

структури фахових наукових публікацій.  

Збірник входить до переліку наукових фахових видань, 

рекомендованих ДАК МОН України, в яких можуть публікуватися 

результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і 

кандидата технічних наук (наказ ДАК МОН № 528 від 12.05.2015 р.). 

Збірник внесено до інформаційної системи РІНЦ (Російський індекс 

наукового цитування), статті збірника індексуються в базі Google Scholar. 
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