The lecture-presentation
"New models for describing cycles in complex financial systems".
23 жовтня 2019 року, о 12.20,
в читальної залі бібліотеки факультету
комп’ютерних наук та кібернетики, запрошений із університету Нельсона Мандели (ПАР)
- професор Литвин І.М представив лекцію-презентацію на тему " Нові моделі опису
циклів у складних фінансових системах". Після лекції відбулося обговорення наукових
питань та дискусія з обробки даних і методів моделювання з провідними дослідниками
та студентами факультету комп’ютерних наук та кібернетики, а також інших наукових
підрозділів університету.
Професор Ігор Литвин - директор Наукового Центру з Прогнозування та професор
Кафедри Статистики (1996-2012, завідувач кафедрою) в Університеті Нельсона Мандели,
м Порт Елізабет, Південна Афріка.
Ігор Литвин - в 1980 випускник кафедри моделювання складних систем, Київського
державного університету ім. Т.Шевченка. В 1984 році отримав ступінь кандидата фізикоматематичних наук (кафедра Прикладної статистики, Київський державний університет
ім. Т.Шевченка, Київ), в 2016 році отримав ступінь Доктора Економіки в Університеті
Лотарингії (м Ненсі, Франція). Відомий у світі фахівець в галузі прикладної статистики
та методів прогнозування в економіці. Автор понад 120 статей, однієї монографії, трьох
підручників та навчального посібника.
On October 23, 2019, at 12:20, the guest speaker - Professor Lіtvіne presented a lecturepresentation on "New models for describing cycles in complex financial systems". After the
lecture there was a discussion of scientific issues
of modeling methods and data processing
with leading researchers and students of the Faculty of Computer Science and Cybernetics, and
as well as other scientific departments of the University.
Professor Igor Litvine - Director of the Forecasting Science Center and Professor of the
Department of Statistics (1996-2012, Head of the Department) at Nelson Mandela University,
Port Elizabeth, South Africa.
Igor Litvine - at 1980 graduated of the Department of Complex Systems Modeling, Kyiv
State University. T. Shevchenko. In 1984 he received the degree of Dh.D. (Candidate of
Physical and Mathematical Sciences, Department of Applied Statistics) T.Shevchenko Kiev
State University, Kyiv, in 2016 he received the degree of Doctor of Economics at the University
of Lorraine (Nancy, France). A world-renowned specialist in applied statistics and forecasting
methods in economics. Author of more than 120 articles, one monograph and three textbooks.
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