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24 березня цього року колишньому завідувачу кафедри кібернетики хіміко-
технологічних процесів, професору Геннадію Олексійовичу Статюсі, виповнилося б 80 років.  

Геннадії Олексійович народився в родині військовослужбовця передвоєнного 1940 
року на Далекому Сході в м. Спаськ (Росія). Життя родини військовослужбовця – це 
нескінченні переїзди. В школу Геннадії Олексійович пішов у м. Ленінакані (Вірменія, тепер 
– м. Гюмрі), а з 1951 року його життя було пов’язано з Україною. У 1957 році він закінчив 
школу в м. Болград і вступив на хіміко-технологічний факультет Київського політехнічного 
інституту. Це була перша група нової на той час спеціальності «Автоматизація процесів 
хімічної промисловості» – АХВ-1. В 1962 році він закінчив Київський політехнічний 
інститут і почав працювати на Київському заводі хімікатів спочатку майстром, потім 
інженером-дослідником цеху з експлуатації систем управління виробництва хлорметанів та 
каустичної соди, старшим інженером проектного відділу з проектування систем управління 
виробництва гербіцидів, цехів підготовки та очистки води. Природна допитливість та 
аналітичний склад розуму обумовили його схильність до наукової роботи і з 1965, 
паралельно з виробничою роботою, він навчається в аспірантурі Київського політехнічного 
інституту, стає керівником групи. З метою отримання певного досвіду, необхідного для його 
наукової роботи, в 1967 році він переходить до Київського інституту автоматики, де працює 
інженером. В 1969 році після закінчення аспірантури при кафедрі автоматизації хімічних 
виробництв КПІ Геннадій Олексійович захищає кандидатську дисертацію на тему «Розробка 
та дослідження математичних моделей і системи керування процесу хлорування спирту» і 
повертається на завод хімікатів начальником сектору лабораторії моделювання та 
оптимізації технологічних процесів.  

З 1970 року почалась його робота на кафедрі кібернетики хіміко-технологічних 
процесів КПІ – його було обрано за конкурсом на посаду старшого викладача, а в 1972 році – 
доцента. Більше 40 років свого життя – до його останніх днів, віддав Геннадій Олексійович 
улюбленій справі. Всі ці роки вчений та педагог присвятив справі вищої освіти, підготовці 
наукових кадрів. З 1980 року Г.О. Статюха очолив кафедру кібернетики хіміко-
технологічних процесів. Він віддає свої знання та сили навчанню студентів та аспірантів, 
керівництву їх науковою роботою. Ним було підготовлено курси з багатьох дисциплін, 
зокрема – «Теорія і практика експерименту», «Комп’ютерне матеріалознавство», 
«Автоматизоване проектування хіміко-технологічних систем». І кожного разу це було на 
передовому краї науки. Слухати його лекції було дуже цікаво – він був відмінним 
викладачем. Ми, як його колишні студенти, можемо засвідчити це і до нашої думки 
приєднається, впевнені, більшість випускників кафедри. Навчальні посібники, написані ним 
(Бондарь А.Г., Статюха Г.А. Планирование эксперимента в химической технологии. Киев, 
Вища школа, 1976; Бондарь А.Г., Статюха Г.А., Потяженко И.А. Планирование 
эксперимента при оптимизации процессов химической технологии (Алгоритмы и примеры), 
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Киев, 1986; Статюха Г.А. Автоматизированное проектирование химико-технологических 
систем. Киев, Вища школа, 1992), і сьогодні не втратили актуальності.  
 

   
 

Наукова робота завжди була пріоритетом для Геннадія Олексійовича. Спочатку це був 
збір та узагальнення матеріалів власного досвіду на заводі хімікатів та досвіду реалізації 
ряду теоретичних і методологічних досягнень на деяких інших хімічних підприємствах 
України. Пізніше він очолив підрозділ галузевої науково-дослідницької лабораторії (ГНДЛ) 
Мiнхiмпрому СРСР, яка з 1976 року працювала при кафедрі. Завданням цього колективу 
була розробка підсистеми автоматизованого проектування ЕКОЛОГIЯ у рамках САПР 
"ХIМПРОМ" (замовник ГIАП Мінхімпрому СРСР). Група спеціалістів, очолювана 
Г.О. Статюхою (Ю.О. Безносик, Н.В. Браженко, Т.В. Пацкова, Т.В. Бойко, Л.М. Бугайова, 
А.I. Ткачук та інші), протягом шести років розробили i здали в експлуатацію підсистему 
"ЕКОЛОГIЯ", за допомогою якої було спроектовано ряд технологічних систем очищення 
стічних вод для хімічних підприємств. Результати роботи було відображено в монографії 
(Статюха Г.А., Кисиль И.М., Браславський И.И. «Системное проектирование химико-
технологических комплексов. Киев, Техніка, 1983). У 1984 році Геннадій Олексійович 
захистив докторську дисертацію на тему «Моделювання та автоматизоване проектування 
систем очищення стічних вод хімічних підприємств». Його роботи було відзначено 
Міністерством освіти («За найкращу наукову роботу» – 1983), дипломом «Всесоюзного 
хімічного товариства ім. Д.І.Менделєєва» (1985), медаллю ВДНГ України («За краще 
програмне забезпечення» – 1989), премією КПІ за кращий підручник (1991).  

У 70-ті – 80-ті роки минулого сторіччя на кафедрі кібернетики хіміко-технологічних 
процесів сформувалася наукова школа «Математичне і комп'ютерне моделювання хімічних і 
технологічних процесів та систем». Фундамент, закладений першою завідувачкою кафедри 
професором Бондар А.Г. та першими викладачами кафедри, зміцнювався талановитою 
молоддю, головним чином – випускниками кафедри. Цьому сприяла плідна наукова та 
інженерна атмосфера на кафедрі. І Геннадій Олексійович був одним з головних рушіїв цієї 
школи. Головним досягненням наукової школи є створення на базі системного підходу 
методології побудови математичних моделей технологічних систем різної природи, різного 
масштабу і для різних цілей.  

Наукові праці і докторські дисертації А.Г. Бондар, Г.О. Статюхи, Є.М. Земляка, 
кандидатські дисертації Ю.О. Безносика, О.С. Королева, О.О.Квітки, Л.М.Бугаєвої, Т.В. 
Бойко, Р.М.Колесникової та багатьох інших заклали основу унікальної наукової школи. 

Основними науковими напрямками його діяльності є використання підходу 
експериментального статистичного моделювання для проектування сумішей та композитів, 
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для розв’язування проблеми мінімізації відходів, для розв’язування проблеми мінімізації 
використання матеріалів та енергії в промисловості, для оцінки потенційних техногенних 
небезпечностей з метою попередження виникнення аварій. Статюха Г.О. – засновник 
наукового напрямку «Теоретичні основи моделювання та оптимального проектування 
процесів та систем безвідходної технології» 

Почалось визнання кафедри не тільки в межах СРСР, а й за кордоном. Обмін 
викладачами з Вроцлавською політехнікою (Польща), Технологічним інститутом у 
Мерзебурзі (ГДР), стажування Г.О. Статюхи в університеті Concordia (м. Монреаль, Канада – 
1989), спільні публікації та участь у Міжнародних конференціях сприяли зміцненню 
авторитету кафедри та наукової школи за кордоном. За ініціативи Статюха Г.О. в 1986 році 
було засновано конференцію «САПР і АСУ ТП в хімічній технології», яка традиційно 
проводилась у м. Черкаси. Участь у ній фахівців з усього СРСР забезпечувала плідний обмін 
досвідом та ідеями та сприяла зростанню та укріпленню наукової школи.  
 

 
На конференції «САПР і АСУ ТП в хімічній технології», 1986 р. 

 
За ініціативи Геннадія Олексійовича укріплюються зв’язки з провідними інститутами 

АН України, зокрема, – Інститутом газу, Інститутом фізичної хімії, Інститутом хімії поверхні 
та іншими. При кафедрі створюється Спільна наукова лабораторія Інституту хімії поверхні 
та КПІ, координатором якої стає проф. Г.О. Статюха. Її роботу присвячено, зокрема, 
дослідженню властивостей кремнезему експериментально-статистичними методами і 
оптимізації виробництва аеросилу на Калуському комбінаті.  

За незалежності України можливості розширення міжнародних зв’язків кафедри 
суттєво збільшились. В 1992–1993 рр. Г.О. Статюха, відповідно до гранту Канадського 
Уряду, працює у Ecole Politechnique (Монреаль, Канада)1. Його робота була пов’язана з 
дослідженням морфології та властивостей споживчих термопластиків з метою оптимізації 
технології їх виробництва. Зв’язки з канадськими вченими продовжились у 1997–1998 рр. в 
McGill Університеті (Монреаль, Канада) в ході виконання досліджень сповільнювачів 
горючості полімерних сумішей і композитів на основі методів планування експерименту. 
                                                
1 Statjukha G., Chaouki J. Planned experimentation and analysis in the scientific and industry investigation. 

Course of lectures. Ecole Polytechnic, 1994. – 110 р. 
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Також проф. Г.О. Статюху було запрошено прочитати курс лекцій «Планування 
експерименту у фармацевтичній галузі» у Базельському Університеті (Швейцарія, 1997 р.)2. 
Ці роботи стали можливими завдяки тому, що на початку 80-х років на кафедрі під 
керівництвом проф. Г.О. Статюхи сформувався новий напрямок – «Експериментально-
статистичне моделювання, теорія та практика експерименту». Цикл робіт, виконаних 
науковцями кафедри у співробітництві з проф. В.О. Вознесенським (Одеський інженерно-
будівельний інститут, Одеса) дозволив, використовуючи контракти з промисловістю, 
накопичити досвід розробки методології експериментально-статистичного моделювання та 
вирішення задач на його основі, а також створити необхідне програмне забезпечення (пакети 
програм MIORIT, STAT-SENS).  

Активна участь проф. Статюхи Г.О. та інших викладачів кафедри у міжнародних 
конференціях, зокрема, – CHISA (Чехія), ECCE (Європа), ACHEMA (Німеччина) та багатьох 
інших, а також публікації у багатьох журналах заклали основу тісного співробітництва нашої 
наукової школи науковими школами Польщі, Німеччини, Англії, США, Канади.  

На початку 21-го сторіччя під керівництвом проф. Статюхи Г.О. почав набувати 
розвитку науковий напрямок школи – «Сталий розвиток та оптимізація життєвого циклу 
хімічних продуктів», значення якого в теперішній час продовжує зростати3. Моніторинг 
досягнення цілей сталого розвитку, управління цим процесом, оцінка ефективності 
використовуваних засобів і рівня досягнення поставлених цілей вимагають розробки 
відповідних критеріїв і показників – індикаторів сталого розвитку. Кафедрою кібернетики 
хіміко-технологічних процесів за участі учбово-наукового комплексу «Інститут прикладного 
системного аналізу» було розроблено методику оцінювання регіонального індексу 
екологічної сталості. Як підтвердження високого рівня робіт проф. Статюхи Г.О. цикл його 
праць в напрямку охорони навколишнього середовища та сталого розвитку отримав відомий 
американський грант Fulbright (2005).  

Науковий та навчальний досвід зі сталого розвитку плідно використовується на 
міжнародному рівні.  

Так в 2008 році було створено Центрально-Східний Європейський Інститут Сталого 
Розвитку, метою роботи якого є впровадження навчальних та наукових розробок в життя 
таких країн як Росія, Польща, Білорусь, Україна. Директором цього Інституту було 
призначено проф. Статюха Г.О. 
 

   
                                                
2 Statjukha G.A. Design of experiment in the pharmaceutical industry. Course of lectures. Basel, 1997. – 100 

р. 
3 Згуровский М.З., Статюха Г.А. Роль инженерной науки и практики в устойчивом развитии 

общества. Системні дослідження та інформаційні технології, №1, 2007, с.19-38. 
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У рамках реалізації міжнародної програми Десятиріччя ООН освіти задля сталого 
розвитку (ДОСР 2005-2014) проф. Статюхою Г.О. було підготовлено та прочитано магістрам 
Інституту прикладного системного аналізу (ІПСА) курс лекцій «Аналіз сталого розвитку 
суспільства» (2007). З 2008 навчального року цей курс читається для магістрів всіх 
спеціальностей університету.  

Завдяки науковому та навчальному досвіду Г.О. Статюхи, НТУУ «КПІ», кафедра та 
наукова школа були достойно представлені в міжнародних проектах зі сталого розвитку та 
хімічної інженерії.  
 

 
Відкриття Першої конференції «Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях і 

сталий розвиток» (Черкаси, 2008 р.) 
 

2008 року Геннадій Олексійович ініціював відновлення традиційної конференції, що 
проводила кафедра – «Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях і сталий розвиток». І 
цього року відбувається вже восьма конференція КМХТ-2020. Значення цих наукових 
зібрань для розвитку наукової школи не можна переоцінити, адже обмін думками та 
науковими ідеями між вченими з України, Бельгії, Польщі, Німеччини, США та інших країн 
дає змогу знайомити не тільки науковців, а й студентів профільної спеціальності з 
досягненнями передової наукової думки.  

В останні роки життя Геннадій Олексійович активно опікувався організацією 
співробітництва кафедри з ВНЗ Норвегії в межах міжнародного проекту «Eurasia 
Programme». Завдяки участі у цьому проекті було встановлено зв'язок з університетом 
м. Йовік (Норвегія), проведені спільні наукові дослідження за темами «Сталий розвиток» та 
«Стале виробництво», студенти кафедри отримали можливість пройти навчання в 
магістратурі цього норвезького університету, а на кафедрі створено Спільний Україно-
Норвезький центр дистанційного навчання. Центр було урочисто відкрито 24 квітня 2013 
року. Але, на жаль, до цього Геннадій Олексійович вже не дожив – він пішов з життя 17 
грудня 2012 року. Тепер центр носить ім’я проф. Г.О. Статюхи.  

Науковий доробок проф. Г.О. Статюхи склав понад 500 наукових праць, 
9 підручників, 5 монографій, 17 авторських свідоцтв і патентів. Серед його учнів більше 
половини сьогоднішніх педагогічних кадрів кафедри, 14 кандидатів, 1 доктор наук. Десятки 
випускників досягли значних успіхів в науковій та виробничій сфері, бізнесі та політиці. 
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Його було відзначено медаллю Відмінник Освіти України (2007 р.), дипломом «Викладач-
дослідник 2006». У тому ж році він отримав диплом заслуженого професора НТУУ «КПІ». 
Серед багатьох суспільних обов’язків Геннадія Олексійовича слід відзначити багаторічну 
роботу Президентом Української Інженерно-хімічної Асоціації, членом Екологічної та 
Інженерної Академій України, членом Робочих груп Захисту навколишнього середовища 
Європейської Асоціації Хімічної Інженерії, членом спеціалізованих вчених Рад із захисту 
дисертацій. 
 
 
 

 

 

  
 
 
 
 

Геннадій Олексійович Статюха завжди користувався великою повагою та авторитетом 
серед колег та студентів. Він назавжди залишиться в пам’яті колег та учнів, як 
високоосвічена людина, професіонал, доброзичливий керівник, талановитий вчений та 
чудовий викладач.  
 
 
 
 




