
С П И С О К 

наукових праць 

Рабчуна Дмитра Ігоровича 
(прізвище, ім’я та по-батькові) 

№ 

п/п 
Назва 

Видавництво, журнал (назва, номер, 

рік) чи номер авторського свідоцтва 

Кількість 

друкован

их 

сторінок 

Прізвища співавторів 

1 2 3 4 5 

1 Показники 

продуктивності 

витрат на захист 

інформації 

Безпека інформації: наук.-

практ. журнал, 2012. — №2. 

— С. 6-11. 

6 Левченко Є.Г. 

Прус Р. Б. 

2 Динамічне 

протистояння в 

умовах 

конкурентної 

боротьби 

Сучасна спеціальна техніка: 

наук.-практ. журнал, 2012. — 

№4(31). — C.150-158. 

8 Левченко Є.Г. 

Прус Р. Б. 

3 Умови існування 

сідлової точки в 

багаторубіжних 

системах захисту 

інформації 

Безпека інформації: наук.-

практ. журнал, 2013. — №1. 

— С. 70-76 

6 Левченко Є.Г. 

Прус Р. Б. 

4 Вплив форми 

протистояння на 

оптимізацію 

процесу управління 

ресурсами захисту 

інформації 

Безпека інформації: наук.-

практ. журнал, 2013. — №3. 

— С. 218-223 

5 Левченко Є.Г. 

Прус Р. Б. 

5 Графоаналітичний 

метод пошуку 

сідлової точки в 

ігрових задачах 

інформаційної 

безпеки 

Системні дослідження та 

інформаційні технології: 

наук.-практ. журнал, 2014. — 

№ 3. — С. 86-98 

12 Демчишин М.В. 

Левченко Є.Г. 

 

6 Геометрична 

інтерпретація 

пошуку сідлової 

точки при 

двонаправленому 

інформаційному 

протистоянні 

Сучасний захист інформації: 

наук.-практ. журнал, 2014. — 

№4. — С. 29-38 

9 Демчишин М.В. 

 



Тези доповідей на конференціях 

№ 

п/п 
Назва 

Видавництво, журнал (назва, номер, 

рік) чи номер авторського свідоцтва 

Кількість 

друкован

их 

сторінок 

Прізвища співавторів 

1 2 3 4 5 

1 Оптимізація 

розподілу ресурсів 

захисту інформації з 

врахуванням 

кореляції 

Комплексне забезпечення 

якості технологічних 

процесів та систем: зб. тез за 

матеріалами міжнар. наук. 

конф., м. Чернігів, 23-25 

травня 2013 р., С.125-126 

2 Левченко Є.Г. 

 

2 Оптимізація 

розподілу ресурсів в 

умовах конкурентної 

боротьби 

Інформаційні управляючі 

системи та технології: зб. 

тез за матеріалами міжнар. 

наук.-практ. конф., м. Одеса, 

8-10 жовтня 2013р. С. 

2 Прус Р. Б. 

3 Динамічні 

закономірності 

поведінки порушника 

інформаційної 

безпеки 

Актуальні проблеми 

забезпечення інформаційної 

безпеки держави: зб. тез за 

матеріалами наук.-техн. 

конф., м.Київ, 18 грудня 

2014 р. С. 52-53 

2  

 

 

Примітка. За участь у Всеукраїнській конференції нагороджений дипломом третього 

ступеня за перемогу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у 

галузі наук «Інформаційна безпека» 26-27 березня 2014 р. 


