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НАПРЯМ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
Технологічні основи процесів керування біотехнічними об’єктами агропромислового комплексу як 
складними організаційно-технічними системами (ОТС). Концептуальні засади організації 
інтелектуального керування ОТС з урахуванням особливостей біотехнічних об’єктів. 
Моделювання поведінки біотехнічних об’єктів в нештатних ситуаціях. Концептуальна модель і 
загальні принципи побудови динамічної бази знань; модель побудови динамічної бази знань на 
основі принципу динамічного резонансу, її архітектура та функціональні модулі. 
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