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Шановні колеги! 
Дозвольте привітати учасників і гостей  

Шостої міжнародної науково-практичної конференції  

«Комп'ютерне моделювання в хімії і технологіях та  

системах сталого розвитку». 

У 2018 році виповнюється 10 років із започаткування та проведення першої 

конференції КХМТ (2008 рік у м. Черкаси). За цей час із врахуванням вимог сучасності 

розширилося і коло учасників, і кількість секцій, і представлені матеріали (від тез до статей), 

і, навіть назва конференції. В Україні це єдина конференція, присвячена проблемам 

використання комп'ютерних технологій у сучасних хіміко - технологічних та суміжних 

виробництвах. 

Дієве впровадження концепції сталого розвитку можливе лише переорієнтацією 

виробництв на якісно нові моделі, які при підвищенні ефективності промисловості будуть 

зменьшувати навантаження на навколишнє середовище. Сьогодні у світі мова йде вже про 

«стале виробництво», яке іноді розглядається як синонім «екологічно чистого виробництва», 

хоча, є більш широким поняттям, що поєднує, крім цього, перехід від так званих «кінцевих 

технологій» до «більш чистого виробництва» із збереженням енергії та ресурсів, техногенно 

небезпечних, надійних при експутації підприємств із використання систем управління на базі 

комп’ютерно-інтегрованих технологій. В умовах сьогодення на стику теорії надійності, 

системного аналізу, теорії ймовірності, статистики, інформатики, інженерно-технічних знань 

розвивається теорія безпеки технологічних систем як самостійна галузь фундаментальної 

науки. Сучасні системи управління, які координують взаємодію виробничих підсистем для 

забезпечення сталості та надійності всього промислового комплексу, розвиваються, зокрема, 

завдяки комп’ютерно-інтегрованим технологіям, використанням інтелектуальних підсистем 

підтримки прийняття рішень на основі баз даних та знань і систем управління ними та ін. 

Лише постійне вдосконалення математичного моделювання та його впровадження у сучасні 

інформаційно-моделюючі системи дає можливість отримати таку необхідну 

високотехнологічну, конкурентоспроможну та різноманітну матеріальну й інтелектуальну 

продукцію.  

В цьому сенсі проведення таких професійних заходів як конференція «КХМТ-2018» 

сприятиме як пошуку нових шляхів розвитку технологій так і вдосконаленню існуючих. 

Ми сподіваємось, що представлені на конференції наукові і практичні роботи 

дозволять зробити може і невеличкий, але крок уперед до сталого розвитку держави. 
 

Бажаємо плідної спільної роботи, впевненості та успіхів у професійній діяльності! 
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