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СТОРІНКИ ПАМ'ЯТІ 
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Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна
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10 серпня 2021 року виповнилося би 80 років відо-

мому вченому в галузі інформатики, обчислювальної

техніки, наукового і космічного приладобудування Гри-

цику Володимиру Володимирович, внесок якого у роз-

виток інформаційних технологій надзвичайно вагомий. 

Грицик В. В. народився 10 серпня 1941 р. у м. Сокаль

Львівської області. У 1962 р. закінчив механіко-матема-

тичний факультет Львівського державного університе-

ту. Понад 30 років працював у Фізико-механічному ін-

ституті ім. Г. В. Карпенка НАН України. Від 1996 р. – 

директор Державного науково-дос-

лідного інституту інформаційної ін-

фраструктури НАН України та На-

ціонального агентства України з

питань інформатизації. 

У 1972 р захистив кандидатську, 

а у 1985 р. – докторську дисертації. 

У 1990 р. його обрано член-корес-

пондентом НАН України. 

Грицик В. В. – відомий учений в

галузі інтелектуальних інформа-

ційних технологій, паралельних об-

числень і цифрових систем об-

роблення зображень. Під його ке-

рівництвом здійснювалися дослі-

дження напрямків побудови і прак-

тичного створення високоефектив-

них системи відбору та автоматич-

ного оброблення інформації для

аналізу, оцінювання, контролю, 

класифікації, прогнозування швид-

коплинних процесів, складних сис-

тем і довкілля на базі високопро-

дуктивних проблемно-орієнтованих і спеціалізованих

структур з глибоким рівнем розпаралелювання алгорит-

му. У цій сфері Грицик В. В. створив цілу наукову шко-

лу паралельної оброблення даних у реальному часі. 

Перші здобутки вченого пов'язані зі створенням но-

вих методів і систем підвищення ефективності та віро-

гідності оброблення і передачі інформації. Він розробив

принципово нові підходи та методи відбору і оброблен-

ня інформації, що базуються на розпаралелюванні алго-

ритмів і їх реалізації на багатопроцесорних системах. 

Зокрема, метод розв'язання задач оброблення великих

масивів інформації у реальному часі, з метою визначен-

ня параметрів складних інформаційних процесів, фізич-

них середовищ, об'єктів і матеріалів. У ці роки викона-

но ряд НДР та ДКР з розробки спеціальної апаратури

для застосування на орбітальних станціях "Салют" і

"Мир" та космічній системі "Енергія-Буран". 

В останні десятиліття Грицик В. В. розробляв теоре-

тичні і методичні основи синтезу високопродуктивних

інформаційних систем, теоретичні основи алгоритмів

відбору, перетворення, оцінювання інформації, принци-

пово нові інформаційно-обчислю-

вальні системи систолічного типу, 

орієнтовані на реалізацію в систем-

них обчислювальних середовищах, 

а також інформаційні технології, 

які забезпечують застосування роз-

робок у народному господарстві і

соціальній сфері. Під його керів-

ництвом спроектовано та реалізо-

вано інформаційні системи на базі

нейромереж для виконання фунда-

ментальних і прикладних завдань: 

управління складними об'єктами, 

процесами з урахуванням прогно-

зованих впливів зовнішнього сере-

довища; оперативного управління

режимами енергопостачальних сис-

тем; стиснення, фільтрації даних; 

створення базових компонентів об-

разного комп'ютера; передбачення

складних багатопараметричних

процесів, зокрема геліо- і геофізич-

них; довго- і короткотривалого

прогнозування показників економічної діяльності, пере-

бігу захворювань тощо; захисту інформації від несан-

кціонованого доступу. 

Володимир Володимирович сформував наукову

школу з інформаційних технологій і космічної телемет-

рії та разом з Я. П. Драґаном заложив теоретичні осно-

ви даної наукової школи. 

Окрім цього, під керівництвом Грицика В. В. вико-

нано цілу низку науково-дослідних проектів та дослід-

но-конструкторських робіт за грантами Українського

науково-технологічного центру, державних науково-
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технічних програм та у інтересах ряду вітчизняних під-

приємств і відомств. 

В останні десятиріччя В. В. Грицик створив теоре-

тичні й методичні основи синтезу високопродуктивних

інформаційних систем, теоретичні основи алгоритмів

відбору, перетворення, оцінювання інформації, принци-

пово нові інформаційно-обчислювальні системи систо-

лічного типу, орієнтовані на реалізацію в системних об-

числювальних середовищах, а також інформаційні тех-

нології, які забезпечують застосування розробок у на-

родному господарстві і соціальній сфері. Під його ке-

рівництвом спроектовано й реалізовано інформаційні

системи на базі нейромереж для виконання фундамен-

тальних і прикладних завдань: управління складними

об'єктами, процесами з урахуванням прогнозованих

впливів зовнішнього середовища; оперативне управлін-

ня режимами енергопостачальних систем стиснення, 

фільтрація даних; передбачення складних багатопара-

метричних процесів, зокрема геліо- і геофізичних, дов-

го- і короткотривале прогнозування показників еконо-

мічної діяльності, перебіг захворювань та ін.; створення

структур у режимі асоціативної пам'яті для незашумле-

них і зашумлених вхідних даних; захист інформації від

несанкціонованого доступу. 

У доробку вченого понад 340 праць, винаходів, па-

тентів, у тому числі 17 монографій, 65 авторських сві-

доцтв і патентів, опублікованих в Україні і за кордоном. 

Грицик В. В. проводив велику науково-організа-

ційну і педагогічну роботу, з 2001 по 2004 рік очолював

Інститут комп'ютерних наук та інформаційних техноло-

гій і кафедру програмного забезпечення Національного

університету "Львівська політехніка". Володимир Воло-

димирович приклав багато зусиль з підготовки науко-

вих кадрів вищої кваліфікації для України, а особливо

для західного регіону. Під його головуванням протягом

15 років працювала Спеціалізована вчена рада з захисту

докторських та кандидатських дисертацій. За час робо-

ти Спеціалізованої вченої ради було захищено понад 90 

докторських та кандидатських дисертацій за спеціаль-

ностями: математичне моделювання та обчислювальні

методи, інформаційні технології, системи та засоби

штучного інтелекту. Грицик В. В. підготував цілу пле-

яду науковців вищої кваліфікації, під його науковим ке-

рівництвом було захищено 11 докторів і 35 кандидатів

технічних наук. 

Грицик В. В. входив до редколегії низки українсь-

ких та зарубіжних науково-технічних журналів, прог-

рамних комітетів міжнародних конференцій. 

Грицику В. В. присуджено Орден Трудового Черво-

ного прапора (1990 р.), медаль ім. Корольова (1990 р.), 

державні нагороди СРСР та премію Національної ака-

демії наук України ім. Лебедєва (2000 р.) за роботи в

області космічних технологій, космічної телеметрії, уп-

равління складними системами та підготовку наукових

кадрів. 

Учні пам'ятають та цінують його доброзичливість, 

конструктивну допомогу при захисті дисертації, компе-

тентну підтримку та доброзичливу критику. 
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Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
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