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Shabaikovych Viktor – DSc, Phd, Eng. Professor / Technological methods of ensuring the quality of products/ 
Технологічні методи забезпечення якості продукції / ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6822-9520  
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програмованих технологічних систем / Automation, modeling and intellectualization of technological 
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https://orcid.org/0000-0003-0899-8015
https://orcid.org/0000-0002-7132-3363
https://orcid.org/0000-0002-6251-8548
https://orcid.org/0000-0001-7505-3789
https://orcid.org/0000-0002-9169-9173
https://orcid.org/0000-0001-9268-5489
https://orcid.org/0000-0002-3620-270X
https://orcid.org/0000-0003-1570-7570
https://orcid.org/0000-0003-1570-7570
https://orcid.org/0000-0001-5747-4168
https://orcid.org/0000-0001-9312-9820
https://orcid.org/0000-0003-0735-0743

