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Основні характеристики, суть розробки. Розробка включає комплексну оцінку 

стійкості  природно-техногенних систем різних ландшафтно-кліматичних зон, що базується 
на створенні та чисельному аналізі науково обґрунтованого комплексу взаємопов‘язаних 
геологічних, фізико-геологічних та математичних моделей складних природно-техногенних 
систем, в основу яких покладено базові рівняння механіки суцільного середовища, гідроме-
ханіки та основи нелінійного та динамічного програмування. Створено розрахунково-
аналітичні модулі по визначенню напружено-деформованого стану транспортних природно-
техногенних систем та кількісній оцінці силового впливу небезпечних геологічних процесів 
на техногенні споруди.  

Конкурентоспроможність. Низька затратність і відсутність подібних аналогів ро-
бить розробку конкурентноспроможною. Розроблені розрахунково-аналітичні модулі можуть 
бути використані для прогнозу кількісного впливу небезпечних геологічних процесів на ін-
женерні об‘єкти у різних регіонах. Комп‘ютерне моделювання впливу небезпечних геологіч-
них процесів на техногенні комплекси дає змогу визначення екстремальних ситуацій, виді-
лення та прогнозування небезпечних ділянок, а також передбачає можливість для прийняття 
попереджуючих заходів по безпечній експлуатації техногенних систем. 

Порівняння із світовими аналогами. У питаннях комплексної оцінки впливу геологі-
чного середовища на функціонування природно-техногенних транспортних систем аналогів 
не існує. 

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та 
реалізації, показники, вартість. Оскільки розробка передбачає ситуативне комп‘ютерне 
моделювання стану природно-техногенних систем, то очевидною є її економічна ефектив-
ність, позаяк її застосування не потребує додаткових високовартісних дослідницьких робіт, а 
прогнозування катастрофічних ситуацій проводиться на основі розрахунково-аналітичних 
модулів із залученням необхідних даних у дистанційному режимі і ґрунтується на наявній 
інформаційній базі досліджуваних  об'єктів. Своєчасний коректний прогноз різко знижує за-
трати на ліквідацію наслідків впливу небезпечних геологічних процесів.  

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реа-
лізовані результати розробки. Розроблені розрахункові модулі є основою інформаційно-
аналітичних систем аналізу впливу геологічного середовища на інженерні об'єкти у системі 
підприємств та організацій Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у спра-
вах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства транспорту та 
зв'язку та комунально-житлових господарств 

Стан готовності розробки. Розробка повністю готова до застосування. Продовжу-
ється удосконалення методики, розробка нових розрахунково-аналітичних модулів.   

Результати впровадження. Матеріали і результати досліджень впроваджено у виробни-
чий процес ТОВ “ИТ-ТРАНЗИТ” у вигляді засобів розрахунків оцінки впливу небезпечних 
геологічних процесів на функціонування трубопровідно-транспортних систем. 

Розроблені розрахунково-аналітичні модулі по оцінці впливу небезпечних геологічних 
процесів на природно-техногенні системи використовуються в навчальному процесі геологі-



 

 

чного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка при викла-
данні курсів "Моделювання геологічних процесів і структур", "ГІС в геології". 

Пропозиції по співробітництву для інвесторів. Розробка може стати головним ком-
понентом інформаційно-аналітичних систем для управління функціонуванням природно-
техногенних комплексів.  
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