
 

 

 
 

Досягнення у професійній діяльності за останні п’ять років (п.38 Ліцензійних умов) 

 (станом на 01.06.2022) 
Мілевський Станіслав Валерійович,  

к.е.н., доцент,  

доцент кафедри інформаційних технологій та 

математичного моделювання (0,5 за сум.) 

Відпо

відніс

ть 

Деталізація 

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних 

наукових виданнях, що включені до переліку 

фахових видань України, до наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web of Science Core Collection; 

+ 
1. Models for the analysis of the state’s financial security 

indicators dynamics / Klebanova T.S., Guryanova L.S., 

Nepomnyaschiy V.V., Milevskiy S.V., Rudachenko O.A. // 

Financial and credit activity: problems of theory and practice, 2017, 

1(22), pp. 254-264 (фахове видання, Web of Science) 

2. Simulation Of A Distributed Decision-Making System 

In Cyber Security / Oleksandr Milov, Stanislav Milevskyi, 

Volodymyr Aleksiyev // International Journal Of 3d Printing 

Technologies And Digital Industry 3:2 (2019) 147-152 (фахове 

закордонне видання) 

3. Development of the model of the antagonistic agents 

behavior under a cyber conflict / Oleksandr Milov, Serhii Yevseiev, 

Yevheniia Ivanchenko, Stanislav Milevskyi, Oleksandr Nesterov, 

Oleksandr Puchkov, Anatolii Salii, Oleksandr Timochko, Vitalii 

Tiurin, Аleksandr Yarovyi // Eastern-European Journal of 

Enterprise Technologies / vol 4, no 9 (100) (2019) - Information 

and controlling system – P. 6-19 (фахове видання, Scopus) 

4. Mathematical model of authentication of a transmitted 

message based on a McEliece scheme on shorted and extended 

modified elliptic codes using UMAC modified algorithm / Alla A. 

Havrylova, Stanislav V. Milevskyi, Olha H. Korol, Lala R. 

Bakirova // Кібербезпека: освіта, наука, техніка / № 1 (5), 2019. 

– С. 40-51 (фахове видання) 

5. Procedural basis of cybersecurity systems / Milov O., 

Milevskyi S., Pohasii S., Rzayev K. // Системи управління, 

навігації та зв'язку. Полтава : ПНТУ, 2019. Вип. 5(57). – С. 81–

86. (фахове видання) 

6. Development of the interacting agents behavior 

scenario in the cyber security system / S. Yevseiev, Y. Ivanchenko, 

O. Milov, S. Milevskyi, O. Nesterov, O. Puchkov, A. Salii, O. 

Timochko, V. Tiurin, А. Yarovyi // Eastern-European Journal of 

Enterprise Technologies, 2019, v.5, № 9(101). – P. 46–57. (фахове 

видання, Scopus) 
7. Developing an advanced classifier of threat for security 

agent behavior models / Milov O., Korol O., Milevskyi S. // Наука 

і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України, 2019, № 

4(37). С. 105-112. DOI: 10.30748/nitps.2019.37.15. (фахове 

видання) 
Development and analysis of game-theoretical models of security 

systems agents interaction / Євсеєв С.П., Мілов О.В., Войтко 

О.В., Кас’яненко М.В., Меленті Є. О., Мілевський С. В., 

Погасій С.С., Степанов Г.С., Туринский А.В., Фараон С.І. // 

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Харьков. – 

2020. 2/4(104). С. 15-29 (фахове видання, Scopus) 
2) наявність одного патенту на винахід або п’яти 

деклараційних патентів на винахід чи корисну 

модель, включаючи секретні, або наявність не 

менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського 

права на твір 

+ 
1. Патент на винахід (корисну модель) u 2021 03726 від 

30.06.2021  СПОСІБ КРИПТОГРАФІЧНОГО 

ПЕРЕТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ 

2. Патент на винахід (корисну модель) u 2021 03704 від 

29.06.2021  СПОСІБ КРИПТОГРАФІЧНОГО 

ПЕРЕТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ 

3. Патент на винахід (корисну модель) u 2021 03665 від 

25.06.2021  СПОСІБ КРИПТОГРАФІЧНОГО 

ПЕРЕТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ 

4. Патент на винахід (корисну модель) u 2021 03617 від 

23.06.2021  СПОСІБ КРИПТОГРАФІЧНОГО 

ПЕРЕТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ 



5. Патент на винахід (корисну модель) u 2021 03615 від 

23.06.2021  СПОСІБ КРИПТОГРАФІЧНОГО 

ПЕРЕТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ 

6. Патент на винахід (корисну модель) u 2021 03683 від 

23.07.2021  СПОСІБ КРИПТОГРАФІЧНОГО 

ПЕРЕТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ 

7. Патент на винахід (корисну модель) u 2021 03680 від 

25.06.2021  СПОСІБ КРИПТОГРАФІЧНОГО 

ПЕРЕТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ 
3) наявність виданого підручника чи навчального 

посібника (включаючи електронні) або монографії 

(загальним обсягом не менше 5 авторських 

аркушів), в тому числі видані у співавторстві 

(обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на 

кожного співавтора) 

+ 
1. S. Milevskyi Synergy of building cybersecurity systems / 

S.Yevseiev, V. Ponomarenko, O. Laptiev, O. Milov, O. Korol, S. 

Milevskyi, S. Pohasii, A. Tkachov, O. Shmatko, Y. Melenti, О. 

Sievierinov, S. Ostapov, A. Gavrilova, O. Tsyhanenko, S. 

Herasimov, E. Nyemkova, B. Tomashevsky, I. Hrod, I. Opirskyy, 

V. Zvieriev, O. Prokopenko, V. Savchenko, O. Barabash, V. 

Sobchuk, G. Shuklin, V. Khvostenko, O. Tymochko, M. Pavlenko, 

A. Trystan, S. Florov // monograph. – Kharkiv: PC 

TECHNOLOGY CENTER, 2021. – 188 p. (Scopus)  

2. Milevskiy S.V. Text mining and sentiment analysis in social 

media / Ivakhnenko O.V., Milevskiy S.V., Stepanova A.M. // 

Информационная экономика: этапы развития, методы 

управления, модели / Монография Под ред. докт. экон. наук, 

проф. В.С. Пономаренко, докт. экон. наук, проф. Т.С. 

Клебановой. – Харьков, ВШЭМ – ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2018. 

– 668 с. – С. 65-79 

3. Милевский С. В. Задача оптимального управления для 

системы с интегрированной прогнозирующей моделью / 

Милов О. В., Милевский С. В. // Моделирование процессов 

управления в информационной экономике : Монография / В.С. 

Пономаренко, Т.С. Клебанова [та ін.]; Под ред. докт. экон. 

наук, проф. В.С. Пономаренко, докт. экон. наук, проф. Т.С. 

Клебановой. – Бердянск: Издатель Ткачук А. В., 2017. –С. 326-

337 
4) наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 

електронних курсів на освітніх платформах 

ліцензіатів, конспектів лекцій/ практикумів/ 

методичних вказівок/ рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих навчально-методичних 

праць загальною кількістю три найменування 

+ 
1. Організація і збереження баз даних: робоча програма 

навчальної дисципліни для студентів спеціальності 125 

―Кібербезпека‖ першого (бакалаврського) рівня [Електронне 

видання] / укл. С. В. Мілевський. – Харків : ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця, 2020. – 12 с. 

2. Експертні системи: робоча програма навчальної дисципліни 

для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» першого 

(бакалаврського) рівня / укл. О. В. Мілов, С. В. Мілевський. – 

Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. – 16 с. (Укр. мовою). 

3. Комп’ютерні мережі: робоча програма навчальної 

дисципліни для студентів спеціальності 121 ―Інженерія 

програмного забезпечення‖ першого (бакалаврського) рівня 

[Електронне видання] / укл. С. В. Мілевський. – Х. : Вид. 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – 9 с. (Укр. мов.) 

4. Менеджмент інформаційної безпеки: робоча програма 

навчальної дисципліни для студентів спеціальності 125 

―Кібербезпека‖ першого (бакалаврського) рівня [Електронне 

видання] / укл. С. В. Мілевський. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця, 2019. – 9 с. (Укр. мов.) 

5. Організація і збереження баз даних: робоча програма 

навчальної дисципліни для студентів спеціальності 125 

―Кібербезпека‖ першого (бакалаврського) рівня [Електронне 

видання] / укл. С. В. Мілевський. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця, 2019. – 11 с. (Укр. мов.) 
5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня 

 
 

6) наукове керівництво (консультування) здобувача, 

який одержав документ про присудження наукового 

ступеня 

 
 

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного 

опонента або члена постійної спеціалізованої вченої 

ради, або члена не менше трьох разових 

спеціалізованих вчених рад 

 
 



8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) 

наукового керівника або відповідального виконавця 

наукової теми (проекту), або головного 

редактора/члена редакційної колегії/експерта 

(рецензента) наукового видання, включеного до 

переліку фахових видань України, або іноземного 

наукового видання, що індексується в 

бібліографічних базах 

 
 

9) робота у складі експертної ради з питань 

проведення експертизи дисертацій МОН або у 

складі галузевої експертної ради як експерта 

Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, 

або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти 

Акредитаційної комісії, або трьох експертних 

комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-

методичної ради/науково-методичних комісій 

(підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти 

МОН, наукових/науково-методичних/експертних 

рад органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, або у складі комісій Державної 

служби якості освіти із здійснення планових 

(позапланових) заходів державного нагляду 

(контролю) 

 
 

10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх 

проектах, залучення до міжнародної експертизи, 

наявність звання ―суддя міжнародної категорії‖ 

+ 
Проект USAID «Кібербезпека критично важливої 

інфраструктури України», Security Audit and Risk Management, 

15 June 2021 - 19 August 2021 

United States Department of State Global Innovation through 

Science and Technology Initiative (GIST) GIST Innovates Ukraine 

2021, June-August 2021 
11) наукове консультування підприємств, установ, 

організацій не менше трьох років, що 

здійснювалося на підставі договору із закладом 

вищої освіти (науковою установою); 

 
 

12) наявність апробаційних та/або науково-

популярних, та/або консультаційних (дорадчих), 

та/або науково-експертних публікацій з наукової 

або професійної тематики загальною кількістю не 

менше п’яти публікацій 

+ 
1. Lydia Guryanova, Stanislav Milevskyi, Sergey 

Razumovskyi Econometric models for evaluating the effectiveness 

of the financial decentralization mechanisms development // 

Econometric Research in Finance Workshop 2019, Warsaw School 

of Economics, Warsaw, Poland, 13.09.2019, pp. 13-14 

2. Milevskyi S.V., Pohasii S.S. Cybersecurity issues in the 

internet of things // 1st International Conference: Modern 

Information, Measurement and Control Systems: Problems and 

Perspectives (MIMCS’2019), 01-02 July, Baku, AZERBAIJAN. – P. 

33-34 

3. Milevskyi S.V., Milov O.V. Requirements for the 

properties of agents and multi-agent systems in the models of 

cybersecurity // 1st International Conference: Modern Information, 

Measurement and Control Systems: Problems and Perspectives 

(MIMCS’2019), 01-02 July, Baku, AZERBAIJAN. – P. 258-259 

4. О. Ivahnenko, S. Milevskyi Average Wage Dynamics 

Modeling In View Of Threshold Effects // Матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції ―Економічний розвиток і 

спадщина Семена Кузнеця‖: тези доповідей, 30 – 31 травня 2019 

р. – Х.: ХНЕУ імені Семена Кузнеця, 2019.  – С. 228-229 

5. S. Milevskyi, S. Pohasii Internet Security Problems 

Caused By Artificial Intelligence // Матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції ―Економічний розвиток і 

спадщина Семена Кузнеця‖: тези доповідей, 30 – 31 травня 2019 

р. – Х.: ХНЕУ імені Семена Кузнеця, 2019.  – С. 248-249 

13) проведення навчальних занять із спеціальних 

дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін 

мовної підготовки) в обсязі не менше  

50 аудиторних годин на навчальний рік 

+ 
Інформаційні системи і технології в туризмі – 48 годин, освітня 

програма «Туризм», 4 курс 

Безпека програм та даних – 48 годин, освітня програма 

«Інженерія програмного забезпечення», 4 курс 

Основи побудови та захисту сучасних операційних систем – 48 

годин, освітня програма «Кібербезпека», 2 курс 

Основи побудови та захисту мікропроцесорних систем – 48 

годин, освітня програма «Кібербезпека», 2 курс 

Інформаційна безпека держави – 48 годин, освітня програма 

«Кібербезпека», 1 курс 



Основи математичного моделювання – 48 годин, освітня 

програма «Кібербезпека», 3 курс 

Організація і збереження баз даних – 72 години, освітня 

програма «Кібербезпека», 3 курс 

Табличний процесор MS Excel: просунутий рівень – 90 годин, 

всі освітні програми, 1 курс 

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце 

на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт), або робота у складі 

організаційного комітету / журі Всеукраїнської 

студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або керівництво 

постійно діючим студентським науковим гуртком / 

проблемною групою; керівництво студентом, який 

став призером або лауреатом Міжнародних, 

Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів 

та проектів, робота у складі організаційного 

комітету або у складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших 

культурно-мистецьких проектів (для забезпечення 

провадження освітньої діяльності на третьому 

(освітньо-творчому) рівні); керівництво 

здобувачем, який став призером або лауреатом 

міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, 

віднесених до Європейської або Всесвітньої 

(Світової) асоціації мистецьких конкурсів, 

фестивалів, робота у складі організаційного 

комітету або у складі журі зазначених мистецьких 

конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, 

який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських 

іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, 

чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, 

етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; 

виконання обов’язків тренера, помічника тренера 

національної збірної команди України з видів 

спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 

головного судді, судді міжнародних та 

всеукраїнських змагань; керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі організаційного 

комітету, суддівського корпусу 

 
 

15) керівництво школярем, який зайняв призове місце 

III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

з базових навчальних предметів, II—III етапу 

Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-

дослідницьких робіт учнів — членів 

Національного центру ―Мала академія наук 

України‖; участь у журі III—IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

навчальних предметів чи II—III етапу 

Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-

дослідницьких робіт учнів — членів 

Національного центру ―Мала академія наук 

України‖ (крім третього (освітньо-

наукового/освітньо-творчого) рівня) 

 
 

16) наявність статусу учасника бойових дій (для 

вищих військових навчальних закладів, закладів 

вищої освіти із специфічними умовами навчання, 

військових навчальних підрозділів закладів вищої 

освіти) 

 
 

17) участь у міжнародних операціях з підтримання 

миру і безпеки під егідою Організації Об’єднаних 

Націй (для вищих військових навчальних закладів, 

закладів вищої освіти із специфічними умовами 

навчання, військових навчальних підрозділів 

закладів вищої освіти); 

 
 

18) участь у міжнародних військових навчаннях 

(тренуваннях) за участю збройних сил країн — 

членів НАТО (для вищих військових навчальних 

закладів, військових навчальних підрозділів 

закладів вищої освіти) 

 
 

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у 

професійних та/або громадських об’єднаннях  
 



20) досвід практичної роботи за спеціальністю не 

менше п’яти років (крім педагогічної, науково-

педагогічної, наукової діяльності) 

 
 

Разом досягнень у професійної діяльності: 7  

 

 


