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1. Номер та назва науково-дослідної роботи, номер державної реєстрації 

 

РОЗРОБЛЕННЯ, ВДОСКОНАЛЕННЯ, КЕРУВАННЯ І ОЦІНЮВАННЯ 

ЕКОЛОГІЧНОЇ СТАЛОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВИХ І 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ ЯК СИСТЕМ ІЗ ЗАМКНЕНИМИ 

ЦИКЛАМИ  

номер державної реєстрації НДР 0114U002578 

 

2. Назва підрозділу виконавці 

Кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів 

Кафедра фізичної хімії 

Хіміко-технологічного факультету  

Національного технічного університету України  

"Київський політехнічний інститут".  

Адреса: 03056, Київ-56, пр. Перемоги, 37. 

3. Керівник науково-дослідної роботи 

Науковий керівник – к.т.н., доц., в.о. завідувача кафедри КХТП Бойко Т.В. 

4. Категорія роботи 

Прикладна 

4. Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки 

4. Раціональне природокористування 

Пріоритетний тематичний напрям 

Технології моделювання та прогнозування стану навколишнього природного 

середовища 

6. Виконавці 

Сумісники – 8 



7. Термін виконання роботи 

початок    01.01.2014 

закінчення    31.12.2015 

8. Плановий обсяг фінансування у звітному році 

183,150– тис. грн.  

9. Основні наукові результати 

Адаптовано модель та методику оцінювання екологічної складової 

сталого розвитку регіонів України з врахуванням наявного масиву вихідних 

даних. Виконано збирання даних для проведення оцінювання екологічної 

складової сталого розвитку регіонів України та їх вразливості до загроз 

екологічного характеру, отриманих зі збірників, бюлетенів і щорічників 

Державної служби статистики України, екологічних паспортів регіонів України 

та Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в 

Україні Міністерства екології та природних ресурсів України, доповідей і 

бюлетенів Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах 

захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України. Для коректності порівняльного оцінювання проводиться 

стандартизування використовуваних наборів даних у параметри відносно таких 

знаменників як ВРП, населення, територія, кількість підприємств, які 

здійснювали викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря, тощо. 

Здійснено розрахунок рейтингових значень індикаторів екологічної сталості, а 

саме «Атмосферне повітря», «Питна вода», «Біоресурси», «Земельні ресурси», 

«Відходи», «Викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря», «Водне 

навантаження», «Землекористувальницьке навантаження», «Радіологічний стан 

території», «Хімічна небезпека», «Забруднення повітря підприємствами 

регіону», «Водоефективність промисловості», «Керування біоресурсами», 

«Керування відходами» і «Змінювання клімату» на основі близько тридцяти 

опрацьованих параметрів. Запропоновано використання показника обсягів 

викидів двоокису карбону до одиниці валового регіонального продукту як 

індикатора карбонової інтенсивності та його оберненого значення як 



індикатора карбонової продуктивності економіки регіонів України в 

оцінюванні екологічного виміру компоненти якості життя людей у розрізі 

сталого регіонального розвитку. Оцінювання екологічного виміру якості життя 

людей вимагає введення в оцінювання показників внеску в змінювання клімату, 

які відображатимуть компоненту екологічного керування агрегованого 

показника регіонального розвитку. Запропоновано показник карбонового 

тренду регіональної економіки, який представляє нахил прямої лінійної регресії 

відношення обсягів викидів двоокису карбону до ВРП за п’ять звітних років. 

Також, з метою вдосконалення компоненти екологічного керування, 

запропоновано ввести в склад індикатору оцінювання водоефективності 

регіональної промисловості показник економії забирання води за рахунок 

оборотного та повторно-послідовного водопостачання. 

Встановлено індекси реакційної здатності, отримані квантово-хімічними 

розрахунками, для аналізу адсорбційної здатності та ефективності 

протикорозійного захисту органічними молекулами рослинного походження. 

За значенням енергії вищої зайнятої молекулярної орбіталі (EВЗМО), 

нижчої вакантної молекулярної орбіталі (ЕНВМО), за співставленням потенціалу 

іонізації органічної сполуки з величиною «резонансних потенціалів» заліза, 

величини енергетичного зазору ΔN, проведена прогнозна оцінка адсорбційної 

активності (інгібуючої спроможності) основних складових компонентів 

рослинних екстрактів.  

За розрахованими значеннями електронних зарядів на атомах молекул 

основних складових рослинної сировини визначена їх здатність до хімічної 

взаємодії. Встановлено вплив абсолютної електронегативності, жорсткості та 

м’якості молекул (згідно теорії Купманса) на ефективність протикорозійного 

захисту. Встановлено прогнозну силу взаємодії молекул з поверхнею заліза.  

На модельних летких речовинах підтверджена корелятивна залежність, 

яка встановлює відповідність між захисною дією складових компонентів 

рослинних екстрактів та значенням енергії ВЗМО (EВЗМО): зі збільшенням 

енергії ВЗМО досліджуваних сполук їх протикорозійна ефективність зростає.  



Встановлено, що чим більш низькі параметри величини енергетичного 

зазору між енергією вищої зайнятої молекулярної орбіталі і нижчої вакантної 

молекулярної орбіталі, тим більш висока інгібуюча ефективність органічних 

сполук, що використовуються як леткі інгібітори корозії. 

Аналіз даних квантово-хімічних розрахунків та порівняльна оцінка з 

протикорозійною ефективністю окремих складових летких компонентів 

рослинних екстрактів показав, що серед основних компонентів екстракту 

шишок хмелю найбільший вклад у інгібуючу ефективність будуть вносити 

представники декількох класів сполук, а саме альдегід: ванілін та бузковий 

альдегід, монотерпенові феноли: тимол, карвакрол; а також ментол, лімонен та 

гераніол. Суттєвий вклад в інгібуючу ефективність екстракту шроту ріпаку 

привносять альдегід – бузковий альдегід; кетон – 3,5-диметоксиацетофенон та 

гуанозин. За результатами квантово-хімічних розрахунків розподілу зарядів у 

молекулах, величинами електронегативності їх атомів і розподілу електронної 

густини визначено вірогідні центри адсорбції основних діючих компонентів 

рослинних екстрактів. Для всіх досліджуваних сполук найбільш вірогідною є 

адсорбція молекул за рахунок передачі електронів негативно заряджених атомів 

(Оксигену -OH групи для тимолу, карвакролу, ментолу, гераніолу та додатково 

ОСН3-групи для ваніліну і бузкового альдегіду; ОСН3-групи для 3,5-

диметоксиацетофенону; Нітрогену - для гуанозину) на d-орбіталі Феруму. А 

також вірогідна π-електронна взаємодія ароматичних кілець розглянутих 

сполук та подвійного –С=С– зв’язку сполук для лімонену та гераніолу, де 

сконцентрована найбільша електронна густина. 

10. Практичне значення одержаних результатів 

Оброблення даних для проведення оцінювання екологічної складової 

сталого розвитку регіонів України та їх вразливості до загроз екологічного 

характеру дало змогу адаптувати модель та методику регіонального оцінювання 

з врахуванням наявного масиву вихідних даних, а сформовану базу даних може 

бути використано для проведення різнопланових наукових досліджень від 

аналізу поточного стану регіонів України до форкаст- або форсайт-розробок, 

які виходять за рамки цієї НДР. Результати оцінювання запропонованих 



показників карбонової інтенсивності та карбонового тренду регіональної 

економіки й модифікованого індикатору водоефективності регіональної 

промисловості, може бути використано для ухвалення управлінсько-

адміністративних рішень задля еко-інноваційного трансформування вітчизняної 

промисловості. 

Прогнозна оцінка адсорбційної, а як наслідок і інгібуючої здатності 

органічних сполук на основі квантово-хімічних досліджень структури та 

енергетичних характеристик молекул органічних речовин дає змогу теоретично 

встановити перспективність використання різних видів рослинної сировини та 

відходів її переробки для створення засобів протикорозійного захисту.  

Встановлені індекси реакційної здатності органічних молекул є 

теоретичною базою в підборі сировинної бази для практичної розробки 

інгібіторів корозії. 

11. Цінність результатів для навчально-наукової роботи 

Результати збирання й попередній аналіз статистичних даних для 

оцінювання територіальної екологічної сталості та безпеки впроваджено у 

рамках он-лайн сервісу «Сталий розвиток регіонів України» Світового центру 

даних з геоінформатики та сталого розвитку. 

Результати роботи для учбового процесу: 

- використано для підготування фахівців – спеціалістів та магістрів 

за спеціальністю «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси 

і виробництва»; 

- підготовлено нові матеріали для лекційних занять з розділі 

«Кількісна оцінка сталого розвитку» спецкурсу «Основи сталого 

розвитку суспільства» для магістрів НТУУ «КПІ» усіх напрямків 

підготовки; 

- підготовлено нові матеріали для лекційних занять за розділом 

«Адсорбція» дисципліни «Поверхневі явища та дисперсні 

системи» для бакалаврів НТУУ «КПІ» усіх напрямків підготовки. 



За темою досліджень захищені кандидатські дисертації: 

КОМАРИСТА Б. М. «Моделювання та розрахунок індикаторів сталого 

розвитку для технологічних систем», кандидата технічних наук, керівник 

Статюха Г.О., 23 травня 2014 р. 

ВОРОБЙОВА В.І. «Комбінаційні леткі інгібітори атмосферної корозії 

сталі на основі рослинної сировини», кандидата технічних наук, керівник 

Чигиринець О.Е., 10 грудня 2014 р. 

За темою досліджень виконано 2 дипломні роботи спеціаліста (захист 

січень-лютий 2014) та 2 магістерські дисертації (червень 2014). Виконуються 3 

магістерські роботи студентів 6 курсу (захист червень 2015). 

 

12. Перелік наукових публікацій, доповідей на конференціях 

По темі № 2719 опубліковано 2 монографії, 1 навчальний посібник з 

грифом МОН, 38 наукових статей (8 статей зі студентами), 31 тези конференцій 

різного рівня (15 тез зі студентами). 
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