
 

 

 

1 

Список 

 наукових і навчально-методичних праць 

Сердюка Анатолія Анатолійовича  

 

№ 

п/п 
Назва 

Характер 

робіт 
Вихідні дані 

Обсяг, 

стор. 

Прізвища 

співавторів 

 

Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані до захисту дисертації 

 

 Особливості оцінки 

ефективності 

впровадження систем 

диспетчерського 

контролю та управління 

автотранспортом з 

використанням 

супутникових технологій 

друк 

Вісник – К.: НТУ, ТАУ. – 

2003 – Вип.8.– С.85-88. 

Фахове видання 

4 

Бєляєвський Л.С., 

Дмитриченко М.Ф.,  

Левковець П.Р. 

 Повищение 

еффективности 

автотранспортніх 

перевозок з 

использованием 

спутникових технологий 
друг 

Современные 

информационние 

технологии в управлении і 

профессионаьной 

подготовке операторов 

сложніх систем. 

Международная научно-

практическая 

конференция. Кіровоград: 

ГЛАУ. –.2003. 

1 
Бєляєвський Л.С., 

Овчар П.А. 

 Методика раціональної 

побудови 

автоматизованих 

супутникових систем 

диспетчерського 

управління 

автотранспортом з 

використанням 

імітаційного моделювання 

друк 

Системні методи 

керування, технологія та 

організація виробництва, 

ремонту і експлуатації 

автомобілів. –К.: НТУ, 

ТАУ. – 2003, Вип.17. .– 

С.215-218. 

Фахове видання 

4 
Бєляєвський Л.С., 

Левковець П.Р. 

 Організація 

диспетчерського 

контролю і управління 

автотранспортними 

перевезеннями з 

використанням 

супутникових технологій 

друк 

60 ювілейна наукова 

конференція 

професорсько-

викладацького складу і 

студентів університету. -

К.: - НТУ. - 2004. 

1 – 

 Оцінка застосування 

телекомунікаційних 

технологій при 

забезпеченні 

автотранспортних 

перевезень 

друк 

60 ювілейна наукова 

конференція 

професорсько-

викладацького складу і 

студентів університету. -

К.: - НТУ. - 2004. 

1 Новокшонов М.В 



 

 

 

2 

№ 

п/п 
Назва 

Характер 

робіт 
Вихідні дані 

Обсяг, 

стор. 

Прізвища 

співавторів 

 Принципи оптимізації 

структур термінальних 

автовантажних систем 
друк 

Вісник Північного 

наукового центру ТАУ. – 

2004. – Вип.7. .– С.22-26. 

Фахове видання 

5 Бєляєвський Л.С. 

 Аналіз імітаційних 

моделей вибору структури 

автоматизованої системи 

управління 

автотранспортом 

друк 

Управління проектами, 

системний аналіз і 

логістика. – К.: НТУ. – 

2004. – Вип. 1.– С.59-63. 

Фахове видання 

5 – 

 Методика та алгоритми 

оптимізації маршрутів при 

автоматизованому 

управління 

автотранспортом з 

використанням 

супутникових технологій 

друк 

Проблеми транспорту: 

Збірник наукових праць: 

Випуск 2. – Київ: НТУ, – 

2005. 

1 – 

 Алгоритми маршрутизації 

автотранспорту у 

мережних моделях 
друк 

Управління проектами, 

системний аналіз і 

логістика. – К.: НТУ, 

ТАУ.– Вип.. 2. – 2005. 

– С.118-125. 

Фахове видання 

7 – 

 Основи побудови та 

функціонування 

логістичних систем 

управління транспортом з 

використанням 

супутникових технологій 

друк 

61 наукова конференція 

професорсько-

викладацького складу і 

студентів університету. -

К.: - НТУ. - 2005. 

1 

Бєляєвський Л.С., 

Левковець П.Р.  
 

 Логістичний підхід до 

оцінки ефективності 

використання 

супутникових технологій 

у транспортній галузі 

друк 

61 наукова конференція 

професорсько-

викладацького складу і 

студентів університету. -

К.: - НТУ. - 2005. 

1 
Наконечна А.В. 

 

 Оперативний вибір 

раціонального маршруту 

руху транспорту у великих 

містах 

друк 

61 наукова конференція 

професорсько-

викладацького складу і 

студентів університету. -

К.: - НТУ. - 2005. 

1 
Жребець О.В. 

 

 Технологічне та 

програмне забезпечення 

автотранспортних 

перевезень з 

використанням 

навігаційних та 

телекомунікаційних 

систем 

друк 

Автошляховик України: 

Вісник Північного 

наукового центру ТАУ. – 

2005. – Вип. 8. .– С.67-72. 

Фахове видання 

6 

Бєляєвський Л.С., 

Левковець П.Р.  
Топольськов Є.О. 



 

 

 

3 

№ 

п/п 
Назва 

Характер 

робіт 
Вихідні дані 

Обсяг, 

стор. 

Прізвища 

співавторів 

 Методологічні питання 

раціональної побудови 

структур інформаційно-

управляючих систем 

диспетчерського 

контролю та управління 

автотранспортом 

друк 

Збірник доповідей 7 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

«Ринок послуг 

комплексних 

транспортних систем та 

прикладні проблеми 

логістики. Київ, Україна. – 

2005. 

4 – 

 Захищене 

телекомунікаційно-

комп’ютерне забезпечення 

систем управління 

дорожнім рухом 

друк 

Захист інформації. –К.: 

НАУ. – 2005.– Вип. 25.– 

С.95-100. 

Фахове видання 

6 – 

 Особливості 

централізованого збору, 

обробки та захисту 

інформації при організації 

охорони, пошуку і 

рятування транспортних 

об’єктів з використанням 

супутникових технологій 

друк 

Захист інформації. –К.: 

НАУ. – 2005.– Вип. 12. .– 

С.184-192. 

Фахове видання 

9 Бєляєвський Л.С. 

 Методичні вказівки до 

виконання лабораторних 

робіт з дисципліни 

«Глобальні супутникові 

системи навігації та 

зв`язку на транспорті»  

друк К.: НТУ, 2005. - с.42. 35 
Бєляєвський Л.С., 

Топольськов Є.О 

 Методика і алгоритми 

побудови робочих зон 

супутникових систем 

диспетчерського 

управління наземним 

транспортом 

друк 

Управління проектами, 

системний аналіз і 

логістика. –К.: НТУ,. – 

2006, Вип. 3. .– С.7-12. 

.Фахове видання 

5 Бєляєвський Л.С. 

 Підвищення ефективності 

роботи міського 

пасажирського транспорту 

з використанням 

супутникових технологій 

друк 

62 наукова конференція 

професорсько-

викладацького складу, 

аспірантів, студентів та 

структурних підрозділів 

університету. -К.: - НТУ. - 

2006. 

1 – 

 Телекомунікаційно-

комп’ютерне забезпечення 

систем управління 

дорожнім рухом з 

використанням 

супутникових технологій 

друк 

62 наукова конференція 

професорсько-

викладацького складу, 

аспірантів, студентів та 

структурних підрозділів 

університету. -К.: - НТУ. - 

2006. 

1 Нікітенко М.А. 



 

 

 

4 

№ 

п/п 
Назва 

Характер 

робіт 
Вихідні дані 

Обсяг, 

стор. 

Прізвища 

співавторів 

 Застосування методів 

просторово-часової 

обробки інформації в 

диспетчерських центрах 

при вирішенні задач 

управління міським 

пасажирським 

автотранспортом 

друк 

Вісник НТУ. – 2006. – 

Вип.13 ч.2. .– С.44-49. 

Фахове видання 
6 

Левковець П.Р., 

Бєляєвський Л.С., 

Топольськов Є.О. 

 Використання новітніх 

супутникових навігаційно-

телекомунікаційних 

технологій для захисту 

транспортних засобів від 

викрадення 

друк 

Управління проектами, 

системний аналіз і 

логістика. –К.: НТУ, – 

2006, Вип. 3. .– С.141-144. 

Фахове видання 

3 – 

 Аналіз впливу умов 

експлуатації систем 

інформаційно-

навігаційного 

забезпечення на 

ефективність роботи 

диспетчерських центрів 

управління 

автотранспортом 

друкована 

стаття 

Управління проектами, 

системний аналіз і 

логістика. –К.: НТУ, ТАУ. 

– 2006, Вип. 9.– С.15-19.  

Фахове видання 

5 Бєляєвський Л.С. 

 

 

Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані після захисту дисертації 

 
 Аналіз і оптимізація 

робочих зон 

радіонавігаційних систем 

диспетчерських центрів 

управління транспортом 

друк 

63 наукова конференція 

професорсько-

викладацького складу, 

аспірантів, студентів та 

структурних підрозділів 

університету. -К.: - НТУ. - 

2007. 

1 – 

 Застосування 

телекомунікаційних 

технологій для 

підвищення ефективності 

митного контролю 

автоперевезень 

друк 

63 наукова конференція 

професорсько-

викладацького складу, 

аспірантів, студентів та 

структурних підрозділів 

університету. -К.: - НТУ. - 

2007. 

1 
Сидоренко В.В., 

Ткаченко Л.А. 

 Моделі і алгоритми 

автоматизованого 

диспетчерського 

контролю графіку руху 

автотранспорту 

друк 

Управління проектами, 

системний аналіз і 

логістика. –К.: НТУ, ТАУ. 

– 2007, Вип. 4. – C.53-58 

Фахове видання 

5 

Бєляєвський Л.С., 

Топольськов Є.О., 

Ткаченко Л.А.  



 

 

 

5 

№ 

п/п 
Назва 

Характер 

робіт 
Вихідні дані 

Обсяг, 

стор. 

Прізвища 

співавторів 

 Оцінка впливу умов 

експлуатації систем 

інформаційно-

навігаційного 

забезпечення на 

ефективність роботи 

диспетчерських центрів 

управління 

автотранспортом 

друк 

64 наукова конференція 

професорсько-

викладацького складу, 

аспірантів, студентів та 

структурних підрозділів 

університету. -К.: - НТУ. - 

2008. 

1 – 

 Маршрутизація 

автомобільних перевезень 

за допомогою 

навігаційного та 

телекомунікаційно-

комп'ютерного 

 забезпечення 

друк 

64 наукова конференція 

професорсько-

викладацького складу, 

аспірантів, студентів та 

структурних підрозділів 

університету. -К.: - НТУ. - 

2008. 

1 Любашенко Ю.В. 

 Оцінка впливу умов 

експлуатації систем 

інформаційно-

навігаційного 

забезпечення на 

ефективність роботи 

диспетчерських центрів 

управління 

автотранспортом 

друк 

64 наукова конференція 

професорсько-

викладацького складу, 

аспірантів, студентів та 

структурних підрозділів 

університету. -К.: - НТУ. - 

2008. 

1 – 

 Логістичні принципи 

побудови 

автоматизованих систем 

управління транспортними 

перевезеннями на основі 

сучасного інформаційного 

забезпечення 

друк 

Управління проектами, 

системний аналіз і 

логістика. – 2008. – Вип.5 

– С.38-43. 

Фахове видання 

6 

Бєляєвський Л.С., 

Топольськов Є.О., 

Ткаченко В.А. 

 Методологія і принципи 

просторово-часової 

обробки інформації у 

системах моніторингу і 

диспетчерського 

управління транспортними 

засобами 

друк 

65 наукова конференція 

професорсько-

викладацького складу, 

аспірантів, студентів та 

структурних підрозділів 

університету. -К.: - НТУ. - 

2009. 

1 

Бєляєвський Л.С., 

Топольськов Є.О. 

Левковець П.Р.  

 Застосування сучасних 

телекомунікаційних 

технологій для управління 

транспортними потоками 

на автомагістралях 

друк 

65 наукова конференція 

професорсько-

викладацького складу, 

аспірантів, студентів та 

структурних підрозділів 

університету. -К.: - НТУ. - 

2009. 

1 Адаменко Ю.В. 



 

 

 

6 

№ 

п/п 
Назва 

Характер 

робіт 
Вихідні дані 

Обсяг, 

стор. 

Прізвища 

співавторів 

 Моделі і алгоритми 

автоматизованого 

контролю графіку руху 

автотранспорту при 

перевезенні особливо 

цінних і небезпечних 

вантажів. 

друк 

Вісник ДУІКТ. – К., 2009. 

– Том 7(1) – С. 14-20. 

Фахове видання 

6 – 

 Алгоритми та методика 

побудови раціональних 

структур розподілених 

АСМДУ ТЗ з 

використанням 

імітаційного моделювання 

друк 

Автошляховик України: 

Окремий випуск. Вісник 

Північного наукового 

центру ТАУ. –К., 2009. – 

Вип. 12 – С.103-105. 

Фахове видання 

3 
Бєляєвський Л.С., 

Шушпанова Т.І. 

 

  Грузовой сервис   

 

  Грузовой сервис   

 

Глобальні супутникові 

системи навігації та 

зв’язку на транспорті. 
друк 

К: Видавництво ДажБог, 

2009. – 216 с. 

НАВЧАЛЬНИЙ  

ПОСІБНИК 

РЕКОМЕНДОВАНО 

МОН УКРАЇНИ  

(лист від 06.05.2009р. 

№1/11-3176). 

216 

Бєляєвський Л.С., 

Топольськов Є.О. 

Левковець П.Р. та 

інші. 

 Проблеми розвитку та 

застосування 

телекомунікаційно-

комп'ютерних та 

навігаційних 

супутникових технологій 

для підвищення 

ефективності 

транспортних перевезень 

друк 

66 наукова конференція 

професорсько-

викладацького складу, 

аспірантів, студентів та 

структурних підрозділів 

університету. -К.: - НТУ. - 

2010. 

1 

Бєляєвський Л.С., 

Топольськов Є.О. 

 

 Використання новітніх 

супутникових навігаційно-

телекомунікаційних 

технологій для захисту 

транспортних засобів від 

викрадення 

друк 

66 наукова конференція 

професорсько-

викладацького складу, 

аспірантів, студентів та 

структурних підрозділів 

університету. -К.: - НТУ. - 

2010. 

1 

Бобик Н.С., 

Шушпанова Т.І. 

 



 

 

 

7 

№ 

п/п 
Назва 

Характер 

робіт 
Вихідні дані 

Обсяг, 

стор. 

Прізвища 

співавторів 

 Підвищення достовірності 

навігаційного 

забезпечення в 

диспетчерських системах 

управління наземним 

транспортом з 

використанням сучасних 

телекомунікаційних 

технологій 

друк 

Вісник Центрального 

наукового центру ТАУ. – 

К., 2010. – Вип. 13.– С.87-

90. 
Фахове видання 

4 

Бєляєвський Л.С., 

Топольськов Є.О. 

Шушпанова Т.І. 

 Використання 

інтелектуальних 

транспортних систем (ITS) 

для управління 

транспортними потоками 

у містах 

друк 

67 наукова конференція 

професорсько-

викладацького складу, 

аспірантів, студентів та 

структурних підрозділів 

університету. -К.: - НТУ. - 

2011. 

1 
Сліпоконь А.Ю. 

 

 

Аналіз геометричних умов 

формування і вибору груп 

навігаційних параметрів в 

інтелектуальних 

транспортних системах 

друк 

Міжнародна конференція 

"Сучасні напрями 

розвитку інформаційно-

комунікаційних 

технологій та засобів 

управління"- К.: - ЦНДІ 
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