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Наводяться результати досліджень, пов’язаних із проблемами прийняття оптимальних рішень. 

Розглядаються задачі опуклого, дискретного, стохастичного програмування, теорії графів, теорії 
оптимального керування, фінансової математики, теорії диференціальних ігор. 

Для наукових працівників і фахівців, що займаються розробкою методів оптимізації та їх 
практичною реалізацією. 

 
Приводятся результаты исследований, связанных с проблемами принятия оптимальных решений. 

Рассматриваются задачи выпуклого, дискретного, стохастического программирования, теории графов, 
теории оптимального управления, финансовой математики, теории дифференциальных игр. 

Для научных работников и специалистов, занимающихся разработкой методов оптимизации  
и их практической реализацией. 
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