НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ ПРОБЛЕМ ЕНЕРГЕТИКИ

ІНСТИТУТ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НАН УКРАЇНИ
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ, СУЧАСНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

За редакцією
члена-кореспондента НАН України
С.О. Кудрі

Видання друге, розширене
та доповнене

ІНСТИТУТ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НАН УКРАЇНИ / Київ / 2020

УДК 620.92
І-71

Матеріали видання схвалено Вченою радою
Інституту відновлюваної енергетики НАН України.
Протокол №10 від 26.05.2020 р.

Колектив авторів: Кудря С.О., Мхітарян Н.М., Рєзцов В.Ф., Васько П.Ф., Морозов Ю.П.,
Кузнєцов М.П., Суржик Т.В., Клюс В.П., Зощенко С.А., Яценко Л.В., Пепелов О.В.,
Клюс С.В, Мороз А.В., Рєпкін О.О., Матях С.В., Іванченко І.В., Петренко К.В.

Рекомендовано до друку Вченою радою ІВЕ НАН України

І-71

Інститут відновлюваної енергетики НАН України. Історія становлення,
сучасність та перспективи / За ред. С.О. Кудрі. – Київ: Інститут відновлюваної енергетики НАН України, 2020. – 108 с.
ISBN
Видання містить матеріали з історії становлення відновлюваної енергетики України. Наведено інформацію про створення та структуру Інституту відновлюваної енергетики Національної академії наук України, його
засновників, сучасний стан та перспективи розвитку. Представлено найвагоміші результати наукових досліджень та найважливіші розробки протягом усього періоду діяльності, які активно впливали на науково-технічний
прогрес у галузі відновлюваної енергетики України, в тому числі сутність
робіт та заходів на замовлення державних органів України, спрямованих на
розвиток національної енергетичної політики в області енергозбереження
за рахунок використання енергії відновлюваних джерел.
Викладено основні здобутки в галузі фундаментальних та прикладних
досліджень наукових підрозділів Інституту за основними напрямами освоєння енергії відновлюваних джерел та перспективні напрями подальших
досліджень. Надано дані про нормативно-технічну, видавничу, науковоосвітню, у тому числі щодо підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації,
та міжнародну діяльність.
Для наукових працівників, аспірантів та студентів енергетичних спеціальностей вищих навчальних закладів та всіх, хто займається різними напрямами діяльності щодо розвитку відновлюваної енергетики України.

ISBN

© Інститут відновлюваної енергетики НАН України, 2020

ЗМІСТ
Передмова

5

Історичні передумови створення Інституту відновлюваної
енергетики НАН України

10

Створення Інституту відновлюваної енергетики в складі
Національної академії наук України

15

Структура Інституту відновлюваної енергетики НАН України

19

Напрями та результати досліджень науково-дослідних відділів
та підрозділів Інституту

26

Відділ комплексних енергосистем
Відділ сонячної енергетики
Відділ вітроенергетики
Відділ гідроенергетики
Відділ геотермальної енергетики
Відділ відновлюваних органічних енергоносіїв
Міжгалузевий науково-технічний центр вітроенергетики
Інституту відновлюваної енергетики НАН України
Проектна група
Найвагоміші результати наукових досліджень Інституту відновлюваної енергетики НАН України

26
30
31
35
39
41
44
48
50

Науково-освітня діяльність
Аспірантура. Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації
Видавнича діяльність
Організація конференцій та виставок
Спільна кафедра
Залучення учнівської молоді до наукової і науково-технічної
діяльності

65
65
66
69
72

Сприяння розвитку відновлюваної енергетики в Україні

78

Міжнародна діяльність

85

Стандартизація відновлюваної енергетики та винахідницька
діяльність

89

Перспективні напрями досліджень

97

Додатки

99

74

ПЕРЕДМОВА
Пошук нових джерел енергії для забезпечення енергетичних
потреб населення і промисловості України є надзвичайно важливим. Одним із найбільш перспективних напрямів розвитку сучасної світової енергетики є використання енергії відновлюваних
джерел (ВДЕ), що вирішує ряд проблем, пов’язаних із вичерпанням викопних органічних енергетичних ресурсів і вимогами екологічної безпеки.
Використання відновлюваних джерел енергії на сьогодні є одним із основних пріоритетів розвитку енергетики у більшості розвинених країн. Зокрема, США, Німеччина, Іспанія, Швеція, Данія,
Японія планують у перший половині ХХІ століття довести частку
ВДЕ в загальному енергобалансі до 20–50 %. Все більше країн,
міст чи окремих громад беруть на себе довгострокові цілі з забезпечення енергоспоживання за рахунок ВДЕ на рівні 100 %.
У рамках завдань з подальшого стійкого розвитку ООН визначила в числі основних цілей розвиток відновлюваної енергетики
та забезпечення населення екологічно чистою енергією, боротьбу
зі зміною клімату, а також якісну освіту. Рамковою конвенцією
ООН про зміну клімату, яку підписала й Україна, передбачено суттєве зменшення викидів парникових газів за підтримки розвитку
ВДЕ. Стратегією розвитку світової енергетики визначено, що у
2020 р. 20 % електроенергії буде вироблятись за рахунок використання енергії відновлюваних джерел та альтернативних видів палива (АВП), у 2040 р. — 50 %, а наприкінці ХХІ століття частка електроенергії, виробленої з ВДЕ та АВП може перевищити 85 %. До
2050 року планується довести частку ВДЕ та АВП в загальному паливно-енергетичному балансі Євросоюзу до 50 %.
Цілі України як одного із учасників цієї угоди – це скорочення
викидів вуглекислого газу на 25 % до 2020 року, на 40 % до 2030
року і запропоновано амбітну ціль до 2050 року – 70 %.
За інформацією Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA) у 2018 році близько 33 % усіх потужностей у
світі виробляли електроенергію з відновлюваних джерел, станом
на кінець 2019 року частка відновлюваної енергетики склала
5
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34,7 % загальносвітової встановленої потужності. За 2019 рік загальний приріст використання відновлюваної енергії перевищив
зростання викопного палива в 2,6 рази, це 72 % усіх нових потужностей. Зокрема, країни Європи та Північної Америки вивели з
експлуатації більше станцій на викопному паливі, ніж ввели нових. Всього у світі за рік було введено 176 ГВт потужностей відновлюваної енергетики, переважну більшість яких становили сонячні
та вітрові електростанції. Загалом на глобальному ринку встановлено понад 2300 ГВт потужностей «чистої» електроенергетики.
Розвиток відновлюваної енергетики не лише зменшує залежність
від традиційних енергоресурсів, але й сприяє соціальноекономічному розвитку країн, забезпечуючи нові робочі місця.
Відновлювана енергетика створила робочі місця для понад 10
млн людей у всьому світі; за прогнозами IRENA до 2050 року у
сфері виробництва «чистої» енергії працюватимуть 28 млн людей
по всьому світу.
Енергетичні проблеми України полягають як у технічному оснащенні (використовується в основному старе, зношене і малоефективне обладнання), так і в джерелах забезпечення енергоносіями. Паливно-енергетичний комплекс України характеризується
негативними тенденціями, зокрема зростанням дефіцитності вітчизняних первинних енергоресурсів, підвищенням їхньої вартості
на світовому ринку та проблемами зовнішнього постачання, недостатньою ефективністю використання наявних паливноенергетичних ресурсів та практично відсутньою диверсифікацією
джерел постачання палива, що створює загрозу національній безпеці України.
Проблеми з постачанням традиційних паливних енергоресурсів спонукають до прискореного впровадження в Україні енергетичних установок, що використовують відновлювані джерела енергії.
В Україні розвиток відновлюваної енергетики, енергоресурси
якої є практично на всій території, є частиною державної політики.
Зокрема, у 2014 році прийнято Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року, розроблений за участі
6
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фахівців Інституту відновлюваної енергетики НАН України. В Енергетичній стратегії України до 2035 року, в обговоренні проекту
якої Інститут брав активну участь, значна увага приділена розвитку відновлюваної енергетики. Для підвищення рівня диверсифікації енергоресурсів, сприяння притоку інвестицій в економіку та
зміцнення енергетичної та екологічної безпеки за стратегічними
планами України до 2035 р. передбачено збільшення частки ВДЕ
в загальному первинному енергопостачанні до 25 %, що відповідає світовим тенденціям і міжнародним зобов’язанням.
В Україні є достатньо чинників для подальшого розвитку відновлюваної енергетики. Державою здійснюється певна підтримка
розвитку ВДЕ, яка полягає у запровадженні загальнодержавної
системи законодавчих, правових, фінансово-економічних, нормативно-технічних і аналітично-інформаційних заходів. У 2019 році
було введено об'єкти відновлюваної електроенергетики України
(сонячні електростанції (СЕС), СЕС домогосподарств, вітроелектростанції (ВЕС), малі гідроелектростанції, біомаса/біогаз) загальною
встановленою потужністю близько 4700 МВт та залучено близько
3,8 млрд євро інвестицій. Сумарна потужність ВЕС – близько
1170 МВт. Найбільшу СЕС – 388,5 МВт – було встановлено у Дніпропетровській області. На даний момент частка ВДЕ у виробництві електричної енергії України становить 3,7 %.
За перші два місяці 2020 року сонячні, вітрові та біопаливні
електростанції збільшили обсяг виробництва до 1,184 млрд
кВт·год – це у 2,68 рази більше порівняно з аналогічним періодом
минулого року. Необхідно відмітити, що збільшили генерацію
електроенергії на 19,2 % (288 млн кВт·год) блок-станції, які працюють в об’єднаній енергетичній системі України й підпорядковуються її централізованому диспетчерському управлінню. Сумарна
потужність СЕС домогосподарств у регіонах на 01.04.20 р. становила 618 МВт, виробництво енергії – близько 710 млн кВт·год/рік.
Однак стрімке нарощування потужностей ВДЕ має супроводжуватись адекватною перебудовою роботи Об’єднаної енергосистеми. Відсутність належної попередньої підготовки створила
ряд очікуваних проблем і навіть дала привід говорити про кризові
7
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явища в енергетиці України. Серед причин можна зазначити як
нарощування «зеленої» генерації, не підкріпленої відповідними
маневровими потужностями енергосистеми, так і збіг певних обставин: зменшення попиту на електроенергію, обмежені маневрові можливості гідроенергетики внаслідок негативних погодних
явищ, зміна структури генеруючих потужностей. Як результат,
відносна частка відновлюваної електроенергії в енергобалансі
України непропорційно зросла, а можливості резервної генерації
зменшились, при тому що навіть без відновлюваної складової
Об’єднана енергосистема не мала належної гнучкості. Негативним фактором стали: відсутність налагодженої системи поточного
прогнозування вітрової та сонячної енергії, про необхідність якої
говориться вже кілька років; нераціональне розташування ВЕС та
СЕС в обмеженому регіоні, що збільшує сумарну нерівномірність
генерації та ускладнює можливості диспетчерського регулювання. Потребує належного обґрунтування вибір оптимальної структури та місць установки нових електростанцій, а також економічні
аспекти альтернативної енергетики, надання суб’єктами енергоринку допоміжних послуг з балансування генерації та споживання. Означені проблеми вимагають ґрунтовного наукового опрацювання та розробки продуманої стратегії розвитку галузі.
Разом з тим, особливості останніх законодавчих актів в галузі
відновлюваної енергетики України потребують нових підходів у
процесі експлуатації електричного обладнання на основі відновлюваних джерел енергії. Надійна робота електроенергетичних
систем при значних обсягах освоєння енергії відновлюваних джерел потребуватиме використання ефективних високоманеврових
потужностей, наприклад, електрохімічних акумуляторних батарей. Це є особливо актуальним з точки зору необхідності створення балансових потужностей у відновлюваній енергетиці України на виконання Закону України № 2712 – VIII від 25.04.2019 р.
«Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії».
Для стабільного енергозабезпечення як в Україні, так і в усьо8
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му світі необхідне рішення ряду завдань, до яких належать: науково-технічні й технологічні проблеми освоєння енергії відновлюваних джерел; підвищення ККД енергетичного обладнання на
основі ВДЕ та комплексне їх використання, зниження вартості
виробленої енергії, створення інноваційних моделей диспетчеризації; надійне прогнозування виробництва електричної та теплової енергії та запровадження технологій їх акумулювання.
У виконанні Національного плану дій України з відновлюваної
енергетики важливу роль відіграє вітчизняна наука. Виконуються
фундаментальні і прикладні наукові дослідження у напрямку підвищення техніко-економічної ефективності систем енергопостачання на основі відновлюваних джерел, а саме: розробка теоретичних основ використання різних видів джерел енергії; науковотехнічна розробка, створення та застосування нових технологій і
техніки для енергосистем на основі ВДЕ; удосконалення режимів
експлуатації устаткування на основі ВДЕ; створення та застосування комбінованих систем використання різних видів устаткування
на основі ВДЕ і різних видів акумуляторів енергії; вирішення проблеми сумісності енергосистем на основі окремих видів ВДЕ з
Об’єднаною енергетичною системою. Висока якість робіт забезпечується застосуванням сучасних методів дослідження, у тому
числі ефективних методів моделювання та сучасних програмних
комплексів.
Діяльність Інституту відновлюваної енергетики НАН України
спрямована на здійснення фундаментальних і прикладних досліджень з метою одержання нових наукових знань в області основних напрямів освоєння енергії відновлюваних джерел та впровадження їх в реальні проекти. Участь у створенні ефективної законодавчо-правової бази, стандартизація і сертифікація устаткування на основі ВДЕ, освітня діяльність та активна міжнародна
співпраця направлені на розвиток відновлюваної енергетики як
ефективної енергетичної галузі України для зміцнення енергетичної незалежності держави.
Член-кореспондент НАН України
Кудря С.О.
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ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ
ІНСТИТУТУ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
НАН УКРАЇНИ

Cучасні тенденції розвитку відновлюваної енергетики України
було започатковано у 80-х роках минулого століття в Київському
політехнічному інституті (зараз − Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського») з ініціативи його ректора, члена-кореспондента АН УРСР,
професора, доктора технічних наук, заслуженого діяча науки і техніки України Григорія Івановича Денисенка.
Одне з важливих наукових досягнень Григорія Івановича Денисенка полягає в створенні підвалин вітчизняної відновлюваної
енергетики. В 1979 році в Київському політехнічному інституті було створено науково-дослідний відділ (НДВ-5), до основних завдань якого входило проведення
фундаментальних та прикладних
наукових досліджень з метою комплексного використання енергії
Сонця, вітру, біомаси, геотермальної енергії та енергії малих рік. Відновлювана енергетика в світі на
той час ще тільки починала розвиватись, а в колишньому СРСР це
був перший серйозний крок до її
розвитку. У той же час, вперше у
Радянському Союзі, було застосовано комплексний підхід до використання енергії відновлюваних
джерел із застосуванням акумуляторів теплової та електричної енергії та акумулюванням на основі
водню. До роботи були залучені молоді вчені та спеціалісти різних
спеціальностей, необхідних для створення нового напряму науки.
Крім того, всебічне сприяння надавали всі кафедри інституту.
10
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На сучасному етапі розвитку відновлюваної енергетики необхідно відмітити прозорливість наукової думки Григорія Івановича –
практично всі обрані напрями освоєння енергії відновлюваних
джерел, зараз, після майже 40-річних досліджень, виявилися найбільш енергоефективними як у світі, так і в Україні, а комплексне
використання енергії відновлюваних джерел з різними системами
акумулювання сприяє підвищенню ефективності використання
енергетичного обладнання.
Надзвичайна віра в майбутнє відновлюваної енергетики та науково-організаційний талант Григорія Івановича змогли подолати
упередженість та відсталість функціонерів енергетичної галузі, які,
на той час, більше орієнтувалися на збільшення потужностей
атомної енергетики. При цьому вважалося, що атомна енергія є
невичерпною та безпечною для людини й оточуючого середовища. Однак, досвід, набутий при освоєнні «мирного атому» показав, що експлуатація атомних електростанцій з огляду на рівень
технічного оснащення, навіть найбільш сучасного, може призвести до аварії не тільки місцевого чи регіонального значення, але й
до світової катастрофи. Запаси ядерного палива також не безмежні, а їх видобуток та переробка стають все більш енергоємними і,
відповідно, дорожчими. Крім того, у зв’язку з накопиченням відходів ядерного палива, все актуальнішою стає проблема їхнього
безпечного захоронення.
Створений Г.І. Денисенком колектив ентузіастів пройшов шлях
від теоретичних та експериментальних наукових досліджень, науково-дослідних та конструкторських розробок до створення демонстраційних зразків обладнання в області вітроенергетики, сонячної теплової та фотоенергетики, гідроенергетики, біоенергетики, акумулювання енергії. Особливу увагу приділяли підвищенню
ефективності роботи енергоустановок на основі відновлюваних
джерел енергії за рахунок їхнього комплексного застосування з
використанням акумуляторів електричної і теплової енергії, акумулюванню енергії ВДЕ на основі водню та автоматизації управління режимами їхньої роботи.
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Перевірка наукових розробок та відпрацювання робочих режимів проводили на науково-дослідному полігоні «Десна», який був
розташований на кордоні Київської та Чернігівської областей. Вперше в СРСР на ньому була побудована багатоагрегатна вітроелектростанція потужністю 160 кВт у складі восьми вітроелектричних
установок потужністю 20 кВт кожна (рис. 1). У процесі експлуатаційних досліджень проводили перевірку ефективності вітроустановок при застосуванні різних конструкцій лопатей, редукторів,
генераторів, систем акумулювання та допоміжного обладнання.
Досліджували режими функціонування вітростанції за паралельної
роботи з промисловою електросистемою та у складі автономних
систем електропостачання.

Рисунок 1. Вітрова електростанція потужністю 160 кВт
на науково-дослідному полігоні «Десна»

На полігоні проводилися дослідження різних конструкцій геліоприймачів, фотоперетворювачів, теплових насосів, біоустановок,
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вітроелектричних і вітромеханічних агрегатів, систем акумулювання теплової та електричної енергії. З метою отримання оптимальних енергетичних і економічних показників на основі аналізу результатів досліджень проводилася компоновка комплексних енергосистем та їхні випробування. Було побудовано три будинкилабораторії з різними системами комплексного енергозабезпечення за рахунок відновлюваних джерел енергії та акумуляторів
енергії (рис. 2).

Рисунок 2. Будинки-лабораторії з різними системами комплексного
енергозабезпечення від відновлюваних джерел енергії

Тепличне господарство полігону, енергозабезпечення якого
відбувалося за рахунок використання сонячної та вітрової енергії,
було оснащено тепловим акумулятором, в якому акумулювалася
низькопотенційна та надлишкова енергія від енергетичного обладнання на основі відновлюваних джерел для використання в періоди відсутності або недостатнього надходження енергії (рис. 3).*
Необхідно зазначити, що ці роботи проводилися у часи, коли
ставлення до відновлюваної енергетики було досить скептичним,
а основні надії покладалися на традиційну енергетику, оскільки
*

Більш детальний опис технологічних схем та режимів функціонування обладнання науководослідного полігону наведено в монографіях:
Денисенко Г. И. Возобновляемые источники энергии − К.: Вища школа, 1983. − 167 с.
Денисенко Г. И. Комплексное использование возобновляемых источников энергии −
К.: Знание, УССР, 1984. – 33 с.
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енергетикою майбутнього вважалася атомна.
На жаль, за відсутності фінансування, функціонування полігону
«Десна» в 90-ті роки минулого століття було припинено.
Проте виконання науково-дослідних робіт у цій галузі продовжувалося в Інституті електродинаміки НАН України, де у 1987 р.
було створено Відділення комплексних енергетичних систем на
основі відновлюваних джерел енергії. Професору Г.І. Денисенку,
навіть у складні економічні часи 90-х років минулого століття, вдалося зберегти колектив учених, які сприяли розвитку відновлюваної енергетики України, – результатом чого стало створення у 2003
році Інституту відновлюваної енергетики в складі Національної
академії наук України.

Рисунок 3. Полігон «Десна»
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СТВОРЕННЯ ІНСТИТУТУ ВІДНОВЛЮВАНОЇ
ЕНЕРГЕТИКИ В СКЛАДІ НАЦІОНАЛЬНОЇ
АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

В Україні початку 2000-х років наукові дослідження в галузі відновлюваної енергетики були зосереджені переважно у Національній академії наук України, − в Інституті електродинаміки НАН України, Інституті технічної теплофізики НАН України, Інституті проблем
машинобудування НАН України, Інституті загальної енергетики
НАН України та Інституті вугільних енерготехнологій НАН України, –
де проводилися дослідження і розробка технологій і оснащення
для використання сонячної і вітрової енергії, енергії біомаси, геотермальних вод, енергії малих річок, розроблялися дослідницькі
зразки паливних елементів, що дозволяло з високою ефективністю
перетворювати хімічну енергію палива в електричну, вивчалися
питання використання водню в енергетиці.
Оскільки, незважаючи на певні успіхи, за наявних умов організації і фінансування обсяг, рівень і результативність досліджень та
розробок не відповідали вимогам часу, – настав момент подачі
нового імпульсу в цій області шляхом створення в НАН України
спеціалізованого Інституту відновлюваної енергетики. Створення
такого Інституту дозволяло сконцентрувати розкидані, на той час,
нечисленні і малопотужні групи з окремих напрямків у єдиний цілеспрямований комплекс, створити відповідну сучасному рівню
дослідно-експериментальну базу, цільове інформаційне забезпечення, залучити додаткове фінансування, організувати широке
міжнародне співробітництво, здійснювати координацію досліджень, що виконуються поза межами НАН України. Його створення відповідало задачі, викладеній у «Програмі державної підтримки розвитку нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії та
малої гідро- і теплоенергетики», а саме: «створення профільної
інфраструктури на основі вже існуючих навчальних, проектноконструкторських і науково-дослідних організацій». Інститут відновлюваної енергетики (ІВЕ) НАН України, який об’єднав окремі на15
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прями розвитку відновлюваної енергетики в одній організаційній структурі, було
створено у грудні 2003 р. у складі Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України з метою подальшого
розвитку і координації досліджень у галузі відновлюваної енергетики і забезпечення використання їхніх результатів (рис. 4).
Кадрове наповнення Інституту науковцями здійснювалося шляхом передачі в його склад відділення комплексних енергеРисунок 4. Корпус
тичних систем на основі відновлюваних
Інституту відновлюваної
джерел енергії Інституту електродинаміки
енергетики НАН України,
вул. Гната Хоткевича, 20А НАН України та підрозділів із Інституту технічної теплофізики НАН України, а також
залученням фахівців у галузі відновлюваної енергетики із різних
інститутів НАН України та молодих спеціалістів.
Постановою Президії НАН України №299 від 10.12.2003 р. затверджено основні напрями науково-технічної діяльності ІВЕ НАН
України: технології й системи комплексного використання ВДЕ;
фізико-технічні основи процесів перетворення та використання
сонячної енергії; наукові основи перетворення та використання
енергії вітру; теплофізичні основи використання геотермальної
енергії; наукові основи процесів перетворення та використання
енергії малих річок і енергії моря; наукові основи перетворення та
використання відновлюваних органічних енергоносіїв.
Задачі Інституту відновлюваної енергетики НАН України полягають у здійсненні фундаментальних і прикладних досліджень з метою одержання нових наукових знань в області фізико-технічних
проблем відновлюваної енергетики, спрямованих на формування
перспективних напрямків освоєння енергії нетрадиційних і відновлюваних джерел, перетворення і стабілізацію параметрів енергії,
підвищення ефективності й надійності процесів перетворення енергії, автоматизацію й оптимізацію режимів енергетичних систем
на основі відновлюваних джерел.
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Нвєр Мнацаканович Мхітарян – перший директор ІВЕ НАН України, нині
почесний директор. Доктор технічних
наук, професор, член-кореспондент НАН
України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, член Національної Академії наук Вірменії, дійсний
член Академії будівництва України,
Міжнародної інженерної Академії Росії
та Американського товариства цивільних інженерів.

Н.М. Мхітарян працював на посаді директора Інституту відновлюваної енергетики НАН України, створеного за його ініціативи у
складі Відділення фізико-технічних проблем енергетики Національної Академії наук України, у 2003–2015 рр. Під його керівництвом було визначено пріоритетні напрями фундаментальних і
прикладних досліджень шести наукових відділів Інституту відновлюваної енергетики – комплексних енергосистем, сонячної енергетики, вітроенергетики, малої гідроенергетики, геотермальної
енергетики, відновлюваних органічних енергоносіїв та Міжгалузевого науково-технічного центру вітроенергетики і Кримського науково-технічного центру енергозбереження та відновлюваної енергетики.
Н.М. Мхітарян керував роботами щодо створення лабораторно
-експериментальної бази Інституту відновлюваної енергетики НАН
України для проведення фундаментальних і прикладних досліджень, експериментальної виробничої бази та полігону для натурних випробувань за всіма напрямами діяльності Інституту.
За період своєї роботи на посаді директора Інституту відновлюваної енергетики НАН України чл.-кор. НАН України Н.М. Мхітарян показав себе вмілим організатором та науковим керівником. Його діяльність сприяла отриманню нових наукових знань в галузі відновлюваної енергетики та впровадженню результатів фундаментальних і
прикладних досліджень в народному господарстві України.
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Важливим напрямом наукової діяльності Нвєра Мнацакановича
була розробка нових енергозберігаючих технологій, заснованих на
використанні нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії, покладених в основу нового напряму розвитку архітектурно-конструктивнотехнологічних систем житлового будівництва. Величезний багаж
знань та наукового досвіду забезпечив їхнє практичне впровадження
у реальні проекти.
Результати наукової діяльності Н.М. Мхітаряна представлено у
понад 200 публікаціях. Під його безпосереднім керівництвом виконано низку фундаментальних та прикладних наукових досліджень технологій генерації, перетворення, акумулювання та комплексного використання відновлюваних джерел енергії.
Н.М. Мхітарян був Головою Вченої ради Д26.249.01 із захисту
докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю 05.14.08
«Перетворювання відновлюваних видів енергії» при Інституті відновлюваної енергетики НАН України, Головою оргкомітету щорічних міжнародних конференцій «Відновлювана енергетика XXI століття» та
головним редактором щоквартального журналу «Відновлювана енергетика». Н.М. Мхітарян займався активною міжнародною діяльністю в
галузі відновлюваної енергетики – брав участь у міжнародних конференціях, нарадах, сприяв укладанню міжнародних договорів з вітчизняними науковими та виробничими організаціями. Велику увагу
Нвєр Мнацаканович приділяв створенню законодавчо-правової бази
щодо стимулювання розвитку відновлюваної енергетики в Україні,
брав активну участь у розробці та прийнятті Верховною Радою України Законів щодо розвитку відновлюваної енергетики, що сприяло
зміцненню енергетичної незалежності нашої держави.
За свій видатний внесок у розвиток відновлюваної енергетики
Н.М. Мхітарян обраний членом-кореспондентом Національної академії наук України за спеціальністю «Альтернативні та відновлювані
джерела енергії» (2003 р.). Відмічений багатьма державними та міжнародними нагородами, Н.М. Мхітарян є кавалером ордену «За заслуги» І, ІІ і ІІІ ступеня та кавалером ордена Святого Князя Володимира. Нагороджений Золотою медаллю пошани ІІ тисячоліття і міжнародним дипломом пошани «За видатний вклад у світову науку в галузі
використання енергії Сонця».
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Керівництво Інститутом здійснюється дирекцією у складі восьми
осіб: директор, три заступники директора з наукової роботи, вчений
секретар, заступник директора з загальних питань, помічник директора з питань маркетингу і головний інженер.
Кудря Степан Олександрович очолює Інститут з 2015 року. Член-кореспондент НАН
України, доктор технічних наук, професор.
У галузі відновлюваної енергетики працює з
1978 року. Результати роботи викладені у
395 наукових працях, у тому числі у 23 монографіях, 46 патентах України та авторських
свідоцтвах на нові технічні рішення.

За наукові й науково-практичні результати С.О. Кудря отримав такі
відзнаки:
 Державна премія України в галузі науки і техніки (2002 р.);
 Дипломи «Лідер паливно-енергетичного комплексу» (2001 р.,
2009 р.);
 Почесна грамота Президії НАН України та Центрального комітету профспілки працівників НАН України (2008 р.);
 «Знак пошани» Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів
(2008 р.);
 Звання «Винахідник року НАН України» (2008 р.);
 Почесний знак з нагоди 130-ти річчя Науково-технічної спілки
енергетиків та електротехніків України за вагомий внесок у розвиток енергетики України (2010 р.);
 Подяка Кабінета Міністрів України за значний внесок у забезпечення розвитку вітчизняної науки, сумлінну працю та високий
професіоналізм (2013 р.);
19
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 Диплом другого ступеня лауреата премії НТУУ «КПІ» за підруч-

ник «Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії» (2014 р.);
 Пам’ятна відзнака НАН України з нагоди 100-річчя заснування Національної академії наук України;
 Європейська сонячна премія «Євросолар» (2004 р.) – за активну
участь у міжнародній співпраці науковців у галузі відновлюваної
енергетики;
 Почесний Золотий знак Головного управління Федерації науковотехнічного товариства Польщі – за активну участь у створенні
й організації діяльності спільного Українсько-Польського центру
вдосконалення технологій відновлюваних джерел енергії та енергоефективності (2015 р.).
С.О. Кудря має особисті фундаментальні та прикладні наукові результати у створенні, застосуванні й підвищенні ефективності використання енергетичного устаткування на основі різних видів ВДЕ, систем
акумулювання енергії відновлюваних джерел і комбінованих енергосистем на основі ВДЕ, в яких реалізовано комплексне використання
систем акумулювання електричної і теплової енергії та систем акумулювання на основі водню.
С.О. Кудря був керівником і брав участь у розробці й реалізації ряду державних програм щодо розвитку відновлюваної енергетики України.
Під науковим керівництвом С.О. Кудрі розроблено методи дослідження і картографування енергетичного потенціалу відновлюваних
джерел територій, які покладено в основу створення атласу енергетичного потенціалу відновлюваних джерел енергії для території України. Застосування такого атласу є одним із визначальних факторів широкомасштабного освоєння енергії відновлюваних джерел в Україні,
темпи зростання якого за останні роки сягають рівня країн ЄС.
Кудря С.О. – голова спеціалізованої вченої ради Д26.249.01 із захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю
«Перетворювання відновлюваних видів енергії» 05.14.08.
С.О. Кудря ініціював створення кафедри відновлюваних джерел
енергії в НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», яку він очолює з 2002року.
За його участі здійснюється підготовка й підвищення кваліфікації нау-
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кових та інженерно-технічних кадрів у Фолькецентрі (Данія) і в Центрі
відновлюваних джерел енергії (Німеччина).
Рєзцов Віктор Федорович – заступник директора Інституту з наукової роботи з 2004
року. Відомий учений у галузі відновлюваної
енергетики, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор. У галузі відновлюваної енергетики працює з
1987 року. Автор 318 наукових робіт, у тому числі 5 монографій, 15 патентів та 8
стандартів України.

Рєзцов Віктор Федорович є заступником директора Інституту з
наукової роботи. Після закінчення навчання у Харківському авіаційному інституті (ХАІ) за спеціальністю «РРД-А» (рідинні ракетні двигуни з
атомним реактором) у 1971 р. Рєзцов В.Ф. працював у КБ
«Хімавтоматика» (м. Воронеж), де займався теплогідравлічними розрахунками збірок із виділенням теплоти, уповільнювача, відбивача й
захисту атомних реакторних установок для двигунів космічного призначення з водневим робочим тілом, опублікував статті в збірнику
праць Воронезького політехнічного інституту щодо теорії переносу зарядів у низькотемпературній плазмі.
Основний етап наукової діяльності В.Ф. Рєзцова (1973–2003 рр.)
проходив у колективі Інституту електродинаміки НАН України, де він
послідовно, починаючи з аспірантури (1973–1976 рр.), пройшов ступені молодшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника, завідувача відділу, керівника відділення комплексних енергетичних систем з відновлюваними джерелами енергії.
Перебуваючи на посаді завідувача відділу сонячної енергетики Інституту відновлюваної енергетики НАН України, В.Ф. Рєзцов приділяє
особливу увагу розвитку цього напряму. За серію праць «Елементи теорії та методи побудови фотоелектричних систем для бортових технологічних установок космічних апаратів» у співавторстві з доктором технічних наук Н.Н. Юрченком отримав премію НАН України імені
Г.Ф. Проскури (2004 р.). У 2018 р. Віктора Федоровича було вшанова21
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но пам’ятною відзнакою НАН України з нагоди 100-річчя заснування
Національної академії наук України.
З 1987 року В.Ф. Рєзцов працює у галузі відновлюваної енергетики,
де основну увагу приділяє розвитку теорії процесів перетворювання
енергії на основі ідей синергетики. У цьому напрямку В.Ф. Рєзцов спільно з колегами та співробітниками розвинув теорію нелінійного формування просторово-неоднорідних структур у таких нелінійно пов’язаних процесах: розповсюдження електромагнітних хвиль (оптичне випромінювання) + теплопровідність; гідродинаміка + теплопровідність;
перенос зарядів різних знаків у низькотемпературній плазмі, напівпровідниках і електролітах; теплопровідність + дифузія; нелінійна пружність + теплопровідність; електротермопружність; неврівноважений
тепломасоперенос релаксаційного типу.*
Рєзцов В.Ф. – заступник голови Вченої ради Д26.249.01 із захисту
докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю 05.14.08 .
З 2005 року – професор кафедри відновлюваних джерел енергії
НТУ України «КПІ ім. Ігоря Сікорського».
Кузнєцов Микола Петрович – заступник директора з наукової роботи з 2017 року.
Доктор технічних наук, старший науковий співробітник. У галузі відновлюваної енергетики працює з 1993 року. Результати роботи викладені у
80 наукових працях, у тому числі у 5 монографіях.

Кузнєцов М.П. у 1978 р. закінчив з відзнакою Київський державний
університет ім. Шевченка за спеціальністю – механіка. 1980–1993 рр. –
працював в НДІ «Гідроприлад» (Київ).
З 1993 р. працював провідним спеціалістом в СП «АтікаВест», в
компанії відновлюваних енергоресурсів «Квер» (правонаступниці
«АтікаВест») – з 1996 р. Основне завдання: розробка інвестиційних
*

Для всіх цих процесів, що відбуваються в різних елементах енергетичного обладнання, а також під
час перетворення енергії відновлюваних джерел, дано узагальнення фундаментальних фізичних
властивостей зворотності-незворотності та взаємності-невзаємності з позицій ідей, викладених у
докторській дисертації А.К. Шидловського і у монографії: А.Н. Мілях, А.К. Шидловський. Принцип
взаємності і зворотність явищ у електротехніці. – К.: Наукова думка, 1967.
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проектів будівництва вітростанцій. З 1998 року за сумісництвом – провідний спеціаліст ОКБ «Будшляхмаш» (управління вітроенергетики). У
2000 р. перейшов на постійну роботу до ОКБ «Будшляхмаш», і в тому
ж році у складі відділу – до Державного науково-промислового підприємства «Укренергомаш» на посаду провідного інженера – наукового співробітника; основне завдання – науковий супровід виконання
державної Комплексної програми будівництва вітроелектростанцій.
2008–2015 рр. – старший науковий співробітник відділу вітроенергетики, а з грудня 2015 р.– завідувач відділом комплексних енергосистем Інституту відновлюваної енергетики НАН України.
Мороз Анастасія Віталіївна – заступник директора з наукової роботи з 2020 року.
Кандидат технічних наук. У галузі відновлюваної енергетики працює з 2008 року.

Результати роботи викладені у 30 наукових
працях, у тому числі 1 державному стандарті України.

Мороз А.В. з 2008 р. працює у Інституті відновлюваної енергетики
НАН України та займала посади техніка (2008–2012), інженера (2012–
2016) та старшого наукового співробітника (2016–2020) у відділі гідроенергетики. З березня 2020 р. призначена на посаду заступника директора з наукової роботи.
У 2012 р. Мороз А.В. закінчила з відзнакою Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Нетрадиційні джерела енергії» та отримала кваліфікацію інженера-дослідника. Також у цьому році брала активну участь у розробці Національного стандарту України «Гідроелектростанції малі. Терміни та визначення понять» (рік видання – 2015 р.).
Протягом 2017–2018 рр. була керівником одного із проектів, що
перемогли на конкурсі науково-дослідних робіт молодих учених НАН
України. У 2018 р. була обрана членом Технічного комітету міжнародних стандартів гідроенергетики Міжнародної мережі малої гідроенергетики строком на п’ять років.

23

ІНСТИТУТ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НАН УКРАЇНИ. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ, СУЧАСНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Суржик Таміла Володимирівна − вчений секретар Інституту відновлюваної енергетики
НАНУ з 2004 р., кандидат технічних наук,
старший науковий співробітник. У галузі відновлюваної енергетики працює з 1988 р. Результати роботи викладені у 198 наукових
працях, у тому числі у 2 монографіях, 27 винаходах і 22 державних стандартах України.

Т.В. Суржик має особисті фундаментальні і прикладні наукові результати щодо створення, застосування і підвищення ефективності використання енергетичного устаткування, систем та станцій на основі
сонячної енергії, що дозволило розробити низку нових технічних рішень, енергоефективної техніки і технологій сонячної (у тому числі і
пасивної) енергетики.
Брала участь у розробці Державних програм розвитку сонячної
енергетики та національних стандартів України. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д26.249.01 із захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю 05.14.08 «Перетворювання відновлюваних видів енергії».
З 2005 р. доцент кафедри відновлюваних джерел енергії Національного технічного університету України «КПІ ім. Ігоря Сікорського».
Зощенко Сергій Анатолійович – заступник
директора із загальних питань Інституту
відновлюваної енергетики НАН України з
2017 р. У галузі відновлюваної енергетики
працює з 2004 р. Результати роботи викладені у 3 наукових працях.

С.А. Зощенко закінчив: Київський технологічний інститут легкої
промисловості (1993 р.); Державну академію легкої промисловості України за спеціальністю – інженер електронної техніки (1998 р.); Інститут інтелектуальної власності і права за спеціальністю – інтелектуаль24
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на власність, з відзнакою (2000–2002 рр.). Патентний повірений України з 2003 р. (свідоцтво №248).
Займав посаду провідного інженера відділу сонячної енергетики
(2004–2005 рр.), завідувача відділу матеріально-технічного постачання (2005–2008 рр.). З 2008 року – завідувач відділу з питань трансферу
технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності.
З грудня 2008 року призначений в.о. заступника директора із загальних питань ІВЕ НАН України, а з 2017 року – затверджений на посаді
заступника директора із загальних питань ІВЕ НАН України.
У структурі ІВЕ НАН України налічується шість науково-дослідних
підрозділів: відділ комплексних енергосистем №1, відділ сонячної
енергетики №2, відділ вітроенергетики №3, відділ гідроенергетики
№4, відділ геотермальної енергетики №5, відділ відновлюваних органічних енергоносіїв №6.
При Інституті діє «Міжгалузевий науково-технічний центр вітроенергетики» та проектна група.
Науково-технічні та науково-організаційні підрозділи Інституту:
відділ науково-технічної інформації; відділ з питань трансферту технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності; відділ метрології; редакція наукового журналу «Відновлювана енергетика», відділ охорони праці, планово-виробничий відділ.
Допоміжні підрозділи: служба головного енергетика, служба головного механіка, бухгалтерія, відділ аспірантури, науково-технічний
архів, відділ з питань цивільного захисту, служба пожежної безпеки,
відділ матеріально-технічного постачання, відділ кадрів, канцелярія,
юридична служба, науково-технічна бібліотека, господарський відділ.
В Інституті можна створювати наукові колективи, в тому числі на
основі контрактів та договорів, що організовуються на певний термін
для розв'язання конкретних завдань. Інститут може створювати філіали і наукові відділення, теоретичні школи, конструкторські, технологічні і проектні бюро, а також інші структурні підрозділи без прав юридичної особи.
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Відділ комплексних енергосистем
Завідує відділом комплексних енергосистем з 2015 року доктор
технічних наук і старший науковий співробітник Кузнєцов Микола
Петрович.
Відділ здійснює фундаментальні й прикладні дослідження в галузі
фізико-технічних проблем комплексного використання енергії відновлюваних джерел різних видів із метою:
 підвищення енергоефективності систем енергопостачання завдяки
комбінованому використанню відновлюваних і нетрадиційних
джерел енергії;
 підвищення надійності функціонування систем електро- і теплопостачання на основі відновлюваних джерел енергії через використання різних систем акумулювання енергії;
 математичного моделювання процесів у системах комплексного
енергопостачання та в їхніх окремих елементах для раціонального
вибору параметрів і характеристик систем енергопостачання та
режимів їх функціонування;
 аналізу сучасного стану відновлюваної енергетики в Україні та у
світі, формулювання основних проблем використання відновлюваних джерел енергії в Україні, обґрунтування шляхів їх вирішення
у найближчій і подальшій перспективах.
Високі техніко-економічні показники застосування відновлюваних
джерел енергії, стабільні робочі параметри енергетичного обладнання та стабільне енергопостачання споживачів досягаються при комбінованому виробленні теплової та електричної енергії за рахунок ВДЕ
та комплексному її акумулюванні. Визначено, що створення ефективних комбінованих енергосистем з комплексним використанням різних акумуляторів енергії дозволяє підвищувати ефективність енерговикористання ВДЕ на 30–50 %, поліпшує параметри виробленої енергії та забезпечує стабільність енергопостачання споживачів. Основними завданнями під час створення комплексних енергосистем на
основі ВДЕ є їхнє забезпечення надійними акумуляторами енергії
та створення ефективного допоміжного обладнання для знижен26
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ня флуктуацій параметрів енергосистем і підтримання необхідних
робочих параметрів, а також створення обладнання для автоматичного управління режимами їхньої роботи.
Основними функціями акумуляторів енергії в енергосистемах
на основі ВДЕ є:
 забезпечення безперебійного енергопостачання споживачів за
рахунок накопичення надлишкової енергії та подальшого її використання в періоди відсутності енергії або недостатнього
енергозабезпечення;
 забезпечення оптимального режиму використання джерел
енергії і споживачів за рахунок вирівнювання коливань в енергосистемі;
 підвищення потенціалу енергії до необхідної якості під час накопичення низькопотенціальної енергії;
 перетворення енергії одного виду в інший, залежно від потреб
споживачів.
Основні напрями досліджень комплексних енегосистем на основі відновлюваних джерел енергії:
 розвиток теорії комплексного використання енергії відновлюваних джерел та накопичувачів електричної і теплової енергії;
 розробка методів визначення оптимального складу комбінованих енергетичних систем на основі відновлюваних джерел
енергії для об’єктів різних типів;
 створення ефективних комплексних енергосистем із застосуванням різних комбінацій ВДЕ і акумуляторів електричної, теплової енергії, у тому числі на основі солей з фазовим переходом, та акумуляторів на основі водню;
 прогнозування тенденцій розвитку відновлюваної енергетики в
Україні та світі з урахуванням потенціалів відновлюваних джерел енергії різних видів;
 математичне й фізичне моделювання параметрів, характеристик і режимів функціонування комплексних систем електротеплопостачання й енерготехнологічних вузлів із використанням
відновлюваних джерел енергії;
 математичне й фізичне моделювання параметрів, характеристик і режимів процесів і систем акумулювання енергії.
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Фахівцями відділу здійснено наукові дослідження з метою підвищення енергоефективності систем енергопостачання завдяки
комбінованому використанню різних видів відновлюваних джерел енергії та підвищення надійності функціонування систем
електро- і теплопостачання на основі відновлюваних джерел енергії за рахунок використання різних систем акумулювання енергії.
Результати наукових досліджень було використано під час розробки та впровадження проектів у галузі відновлюваної енергетики, конструкційних матеріалів, енергетичного устаткування та демонстраційних об’єктів на основі ВДЕ, найбільш відомими з яких є
ряд проектів вітроелектростанцій в Україні, перша в Європі вітроводнева станція в данському Фолькецентрі (рис. 5), ряд автономних комплексних енерговузлів на основі відновлюваних джерел
енергії і систем акумулювання електричної і теплової енергії для
фермерських господарств.

Рисунок 5. Перша в Європі вітроводнева станція у Фолькецентрі

Відділ має спільні впровадження різноманітних розробок комплексних енергосистем на основі ВДЕ: комбіновані вітросонячні
установки спільно з Інститутом теплофізики НАН України, Інститутом проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, Національним технічним університетом України «КПІ
ім. Ігоря Сікорського», Інститутом проблем машинобудування
ім. А. Підгорного НАН України.
Впроваджено основні елементи системи комплексного енергозабезпечення корпусу №2 Інституту в Національному ботанічному
саду ім. М.М. Гришка НАН України, що складається з фотоелектричної системи автономного електроживлення потужністю 5 кВт,
двох геліостанцій гарячого водопостачання потужністю по 5 кВт
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кожна, вітроелектричної станції потужністю 0,75 кВт. Кожна з цих
систем має у своєму складі систему акумулювання електричної
або теплової енергії.
Удосконалену систему комплексного енергозабезпечення на
основі ВДЕ створено на кафедрі відновлюваних джерел енергії в
Національному технічному університеті України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», яка використовується у навчальному процесі (рис. 6).

Рисунок 6. Системи комплексного енергозабезпечення корпусу №20 НТУУ
«КПІ ім. Ігоря Сікорського» та в новозбудованих приміщеннях Інституту,
вул. Метрологічна №48–50

В подальшому планується створення систем комплексного
енергозабезпечення на основі ВДЕ в новозбудованих приміщеннях Інституту по вул. Метрологічній №48–50, додатково обладнавши їх тепловими насосами й геотермальними акумуляторами, а в
перспективі — енергоустановками, що використовують біомасу.
Крім того, створено декілька дослідних зразків електротранспорту, призначених для використання в рекреаційних зонах: ботанічних садах, парках, санаторіях і будинках відпочинку.
Аналіз параметрів і режимів функціонування вищеназваного
обладнання дозволив сформулювати технічні пропозиції для створення нової техніки й технологій із екологічно чистого енергозабезпечення подібних енергетичних об’єктів на основі комплексного використання відновлюваних джерел енергії в Україні.
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Відділ сонячної енергетики
Завідує відділом сонячної енергетики з 2004 року членкореспондент Національної академії наук України, доктор технічних наук, професор Рєзцов Віктор Федорович.
У рамках своєї діяльності відділ здійснює дослідження у галузі
фізико-технічних проблем сонячної енергетики з метою:
 формування перспективних напрямів використання енергії
сонячного випромінювання;
 математичного моделювання процесів перетворювання сонячної енергії в
електричну й теплову;
 розроблення матеріалів і енергоефективних конструкцій сонячних батарей
та сонячних колекторів та створення
систем енергопостачання на їх основі.
Сьогодні виділено такі основні напрями досліджень методів використання
сонячної енергії:
 використання сонячної енергії для виробництва електричної енергії на основі фотоелектричних перетворювачів;
Рисунок 7. Дослідний
 використання сонячної енергії для виекспериментальний зразок
робництва теплової енергії в сонячних фототермічного модуля
колекторах різних конструкцій;
 використання сонячної енергії для когенераційного виробництва електричної й теплової енергії.
За результатами наукових досліджень створено дослідні експериментальні зразки, зокрема фототермічних модулів та системи автономного живлення від фотобатарей (рис. 7).
Виконано комплекс фундаментальних досліджень із аналітичного та чисельного моделювання процесів взаємодії сонячного
випромінювання з активними поверхнями фотобатарей і сонячних колекторів та їхнього електротеплового стану із застосуванням методів синергетичного аналізу стійкості.
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На основі розробленого методу синергетичного аналізу стану
струмових каналів у фотоперетворювачах і його стійкості сформульовано вимоги до структури та параметрів вторинних джерел
живлення для енергопостачання різних видів навантажень.
Приклади розроблених проектів сонячних фотоелектричних
станцій (ФЕС): Добровлянська ФЕС потужністю 4,17 МВт в Заліщицькому районі (Тернопільська обл.), Сичівська ФЕС потужністю
2,0 МВт в Христинівському районі (Черкаська обл.), проект сонячної ФЕС «Артек» потужністю 1,0 МВт з автоматизованою системою
диспетчерської служби й візуалізації на території МДЦ Артек в
с.м.т. Гурзуф (Автономна республіка Крим) та перша у Києві промислова сонячна дахова фотоелектрична станція (рис. 8).

Рисунок 8. Перша в м. Києві промислова сонячна
дахова фотоелектрична станція

Відділ вітроенергетики
Завідує відділом вітроенергетики з 2004 року членкореспондент Національної академії наук України, доктор технічних наук, професор Кудря Степан Олександрович.
У рамках науково-технічних і фундаментальних робіт із впровадження технологій вітроенергетики працівниками відділу проводяться такі дослідження:
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 формування перспективних напрямів освоєння енергії вітру;
 розроблення ефективних методів перетворення енергії вітру та

стабілізації параметрів електроенергії, що генерується;
 автоматизація й оптимізація режимів роботи вітроенергетич-

них установок і систем;
 наукове забезпечення розроблення, проектування, будівниц-

тва й експлуатації вітроенергетичних установок і вітроелектростанцій;
 всебічне
сприяння
науково-технічному,
соціальноекономічному розвитку вітрової енергетики.
Виділено два основні напрями досліджень методів використання вітрової енергії:
 використання енергії вітру для виробництва електроенергії в
комплексі із промисловими електромережами;
 використання енергії вітру для виробництва електроенергії й
виконання механічної роботи в автономних енергосистемах.
На основі проведених наукових досліджень досягнуто такі основні результати у галузі фізико-технічних проблем вітроенергетики:
 створено комп’ютерну базу даних характеристик вітру в Україні, на основі яких створено атлас вітрового енергетичного потенціалу;
 розроблено методичні та програмні засоби довгострокового
прогнозування виробітку електроенергії вітроустановкою на
майданчику будівництва ВЕС;
 розроблено економіко-математичні моделі інвестиційного
процесу будівництва ВЕС, з використанням яких можна аналізувати ефективність інвестиційного проекту, оптимізувати використання інструменту реінвестування прибутку;
 розроблено структуру автоматизованої вітро-сонячної електростанції для Тендрівського маяка, а також інших вітроенергетичних установок в Україні.
Проведено дослідження, які показали, що в Україні є великі
території з високим вітровим енергетичним потенціалом. Сучасні
вітрові електроустановки на таких територіях можуть виробляти
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електричну енергію з коефіцієнтом використання номінальної потужності понад 0,35, що відповідає кращим світовим показникам
(рис. 9, 10).
Розроблений НАН України спільно з НКАУ
проект «Доповнення до Енергетичної стратегії України на період до 2030 р. в частині
розвитку вітроенергетики» передбачає до
2030 р. побудувати в Україні ВЕС загальною
потужністю 16000 МВт.
Проведені розрахунки показали, що освоєння серійного виробництва ВЕУ на українських заводах забезпечить зниження собівартості електроенергії ВЕС на 20 % порівняно із собівартістю електроенергії ВЕС,
побудованих на імпортованій техніці.
Рисунок 9.
Для реалізації цілеспрямованого вибору
ВЕУ моделі USW56-100
моделей ВЕУ та їхніх складових частин пропотужністю 107,5 кВт
водяться такі роботи:
 створюються і ведуться бази даних характеристик сучасних
ВЕУ, що виробляються в передових у цьому відношенні країнах
– Німеччині, Данії, США тощо;
 накопичується інформація про експлуатацію цих ВЕУ в різних
країнах світу;
 аналізуються і прогнозуються технічні та економічні параметри
ВЕУ з урахуванням енергетичного потенціалу регіонів України.
Також проводиться оцінювання показників виробітку електроенергії ВЕУ за даними характеристик вітру на площадці. Основна
задача цього напрямку – мінімізація методичних похибок розрахунків. Для цього розробляються спеціальні математичні моделі і
методи. Зокрема, розробляються методи високоточного математичного моделювання паспортної характеристики потужності ВЕУ.
Також виконуються дослідження методів урахування у вітроенергетичних розрахунках явища турбулентності вітрових потоків.
У відділі проводяться наукові дослідження у галузі малої вітроенергетики стосовно забезпечення надійного функціонування ав-
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тономних і локальних вітроенергетичних систем, практика використання яких передбачає необхідність забезпечення певної кількості годин роботи виробничих механізмів споживачів, тоді як робота об’єктів великої вітроенергетики направлена на досягнення
максимального вироблення енергії, що подається в загальну мережу.

Рисунок 10. Сучасна ВЕУ моделі Vestas V112
потужністю 3,3 МВт на Ботіївський ВЕС

Основними завданнями науково-дослідних робіт у сфері вітроенергетики є:
 визначення ступеня відповідності топографії наявної в Україні
мережі метеостанцій цілям оцінки вітрових енергетичних ресурсів країни;
 формування системи показників вітрових енергетичних ресурсів та системи факторів, що визначають вітроенергетичні картини територій і регіонів (глобальні та локальні атмосферні потоки, географічні чинники, рельєф);
 розроблення методів кількісного визначення показників і факторів, що впливають на вітроенергетичну картину територій;
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 формування постійно діючої системи збору інформації для оці-

нки і планування використання вітрових енергетичних ресурсів
України;
 створення математичного та програмного забезпечення планування використання вітрових енергетичних ресурсів України.
Одним із напрямів роботи відділу є наукова, технічна й організаційна підтримка будівництва й експлуатації ВЕС в Україні. Співробітники відділу мають великий досвід комплексного вирішення
всіх завдань, що виникають у підготовці проектів будівництва ВЕС.
Відділ гідроенергетики
Васько Петро Федосійович − завідувач відділу
гідроенергетики з 2004 року, доктор технічних
наук, старший науковий співробітник.
Автор та співавтор 258 наукових праць, зокрема 16 винаходів та 8 державних стандартів в
області відновлюваної енергетики.

У відділі проводяться роботи в напрямах:
 аналіз потенціалу і перспективних способів освоєння гідроене-

ргетичних ресурсів малих річок України за наявності природоохоронних обмежень на використання територій для спорудження малих ГЕС та використання води для виробництва електроенергії;
 розроблення ефективних методів і систем перетворювання
енергії гідроенергетичних ресурсів зі змінними гідрологічними
параметрами у електричну енергію;
 науково-технічне забезпечення розроблення, проектування,
будівництва й експлуатації малих ГЕС;
 аналітична підтримка стратегії розвитку й реконструкції малої
гідроенергетики в Україні.
Основні завдання досліджень процесів і систем перетворювання енергії гідравлічних потоків малих річок такі:
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 розроблення математичних моделей і методів розрахунку по-









тенціалу гідроенергетичних ресурсів малих річок з урахуванням природоохоронних обмежень на основі застосування імовірнісного аналізу гідрологічних параметрів водотоків і критеріїв екологічної цінності території, результатів аерокосмічного
зондування земної поверхні та методів цифрової картографії;
математичне моделювання параметрів, характеристик і режимів функціонування гідроагрегатів зі змінною частотою обертання за змінних гідрологічних параметрів;
розроблення методів і принципів регулювання й керування
режимами роботи гідроелектричних об’єктів під час пікових
навантажень у електросистемі;
науково-технічне обґрунтування засобів і методів підвищення
енергоефективності малих ГЕС у процесі будівництва або реконструкції (рис. 11).
За результатами проведених досліджень зроблено таке:
визначено технічний гідроенергетичний потенціал малих річок
України відповідно до чинної нормативно-правової бази в

Рисунок 11. Мала гідроелектростанція
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електроенергетичній та природоохоронній сферах на рівні
375 МВт та відповідним річним обсягом виробництва електроенергії 1270 млн. кВт·год;
 науково обґрунтовано принципову можливість підвищення
енергетичної ефективності процесу механічного перетворення
енергії гідроенергетичних ресурсів зі змінними напорами й
витратами води, що характерно для малих рік України, шляхом
застосування технології змінної частоти обертання гідроелектричних агрегатів;
 розроблено наукові положення з визначення оптимальних законів керування частотою обертання й поворотом лопатей турбіни для забезпечення найбільшої енергетичної ефективності,
що дає змогу підвищити коефіцієнт корисної дії турбіни на 15 %
порівняно з типовими рішеннями.
Перспективними розробками відділу в галузі малої гідроенергетики є енергоефективна технологія змінної частоти обертання
гідроагрегатів малих ГЕС і система автоматичного моніторингу
параметрів генерованої електроенергії, які впроваджуються на
вітчизняних об’єктах малої гідроенергетики (рис. 12, 13).
У цьому напрямі є продовження досліджень із розроблення і
створення вітчизняного гідроенергетичного обладнання.
Подальший розвиток робіт відділу полягає в застосуванні технології змінної частоти обертання гідравлічних насосів (які виробляють у нашій країні) для використання в якості гідротурбін малих
ГЕС та гідроакумулювальних електростанцій для фото- та вітроелектричних установок. Тому вітчизняні підприємства мають потенційну можливість збільшення серійного виробництва сучасного
гідроенергетичного обладнання для малих ГЕС України і світового
ринку. Ще одна перспектива застосування змінної частоти обертання гідроагрегатів полягає в можливості підвищення енергоефективності малих ГЕС із дотриманням природоохоронних обмежень на використання стоку води річки для виробництва електроенергії.
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Рисунок 12. Гідротурбіна малої ГЕС
зі змінною частотою обертання

Рисунок 13. Система автоматичного моніторингу параметрів
електроенергії генераторів малих ГЕС
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Відділ геотермальної енергетики
Морозов Юрій Петрович − завідувач відділу
геотермальної енергетики з 2006 року, доктор
технічних наук, старший науковий співробітник.
Автор та співавтор 170 наукових робіт, у тому
числі 5 монографій та 24 винаходів.

У відділі здійснюються фундаментальні та прикладні дослідження
в галузі геотермальної енергетики й комплексного використання геотермальних ресурсів із метою:
 наукового забезпечення й практичної реалізації технологій виробництва теплової та електричної енергії на основі використання геотермального потенціалу;
 вивчення тепломасообмінних процесів і систем перетворювання геотермальної енергії;
 формування перспективних напрямів, наукового забезпечення
й авторського супроводу впровадження в паливно-енергетичний комплекс України нових комплексних технологій і установок, що генерують тепло- і електроенергію, з використанням
геотермальної теплоти;
 створення нових типів і оптимізації експлуатаційних параметрів
наявних установок і систем перетворювання й використання
геотермальної енергії (енергетика, агропромислові технології,
холодильні технології, бальнеологія тощо) (рис. 14);
 розроблення і впровадження нових технологій вилучення з
геотермальних вод супутніх корисних хімічних компонентів для
потреб різних галузей народного господарства;
 дослідження й обґрунтування перспектив підземного акумулювання теплоти;
 оцінювання економічної перспективності та впливу геотермальної енергетики на екологію довкілля, на стан і динаміку параметрів підземних теплових полів;
 розроблення державних стандартів у галузі досліджень, розро-
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бок і експлуатації геотермальних установок і систем.
Актуальними є такі основні напрями досліджень у галузі видобування й використання геотермальної енергії:
 розроблення методів аналізу систем добування геотермальних газовмісних вод і експериментальне дослідження
теплових процесів у підземних теплообмінниках;
 розроблення методів визначення енергетичної ефективності
використання геотермального теплоносія і супутніх
паливних газів геотермальних родовищ України;
 розроблення методів аналізу технологічних процесів ефективних систем
комбінованого використання теплового потенціалу і супутнього паливного
газу для виробництва електроенергії;
 розроблення методів визначення параметрів комРисунок 14. Геотермальний
плексних систем добувантепловий пункт
ня, акумулювання й використання геотермальної і сонячної енергії;
 розроблення енергоефективних систем добування геотермальних ресурсів і їхнього комбінованого застосування для виробництва електроенергії й теплоти з використанням підземного
акумулювання, визначення першочергових районів для їх упровадження на території України.
Найперспективнішими напрямами наукових досліджень і розроблень відділу є такі:
 визначення енергетичного потенціалу геотермальних родовищ
України на основі фактичних гідрогеологічних і геотермічних
даних свердловин газових і нафтових родовищ;
 обґрунтування і вибір місць спорудження пілотних дослідно-
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промислових систем геотермального теплопостачання та геоелектростанцій;
 розроблення і розрахунок систем видобування геотермального
теплоносія, які забезпечують екологічно безпечну й енергетично-ефективну роботу таких систем.
У рамках вивчення питань використання теплоти верхніх шарів
Землі та акумуляторів теплоти на території НБС ім. М. Гришка НАН
України створено: експериментальну установку для дослідження
теплових і гідродинамічних процесів у системі добування й акумулювання теплоти в гірських породах; експериментальну установку
«Дослідження теплових процесів у твердому матеріалі з високими
теплоакумулюючими властивостями». Подібні установки також
будуть упроваджені у нових корпусах Інституту, за адресою:
вул. Метрологічна, 48–50 (м. Київ).
Відділ відновлюваних органічних енергоносіїв
Клюс Сергій Володимирович − завідувач
відділу відновлюваних органічних енергоносіїв з 2020 року, кандидат технічних наук.
Автор та співавтор 30 наукових праць та 5
патентів. У галузі відновлюваної енергетики працює з 2010 р.

В області розроблення і впровадження технологій відновлюваних органічних енергоресурсів виконуються такі дослідження:
 формування перспективних напрямів використання відновлюваних органічних енергоносіїв для виробництва енергії;
 створення нових типів і оптимізація експлуатаційних параметрів наявних біоенергетичних установок;
 оцінювання економічної перспективності й екологічного впливу на довкілля систем енергопостачання, в яких використовуються відновлювані органічні енергоносії;
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 наукове забезпечення впровадження в паливно-енергетичний

комплекс України енергетичних установок, що використовують
відновлювані органічні енергоносії.
Виконано експериментальні й аналітичні дослідження:
 уточнення енергетичного потенціалу біомаси та органічних відходів у зв'язку зі змінами обсягів господарської діяльності,
поглибленням переробки та
розширенням використання
біомаси на неенергетичні потреби, агроекологічними та
екологічними обмеженнями
щодо енергетичного використання біомаси та біопалив.
 кінетики термолізу часток твердих біопалив (тріски, деревних і солом’яних гранул) в залежності від температурних
умов, вмісту вологи в паливі й Рисунок 15. Візуалізація процесу
окиснювального піролізу
геометричних
характеристик
пелет із соломи
часток (рис. 15, 16);
 кінетики вигорання вуглецю з коксозольного залишку твердих
біопалив залежно від виду біомаси з урахуванням анізотропії
часток, впливу температурних умов топкового простору на перегрів часток коксозольного залишку, що палають;
 концентраційних умов вимушеного запалювання сумішей повітря й летких речовин, що виділяються під час термолізу твердих біопалив, залежно від надлишку повітря та вмісту вологи в
паливі.
Отримані дані є основою для подальшого створення інтенсивних технологій спалювання твердих біопалив з низькою емісією
речовин, що забруднюють навколишнє середовище.
На основі експериментальних досліджень сумісного бродіння
гнойових відходів з рідкими відходами газифікації біомаси встановлено можливість переробки конденсату газогенераторних уста-
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новок з виробництвом біогазу.
Розвинуто синергетичний метод аналізу стійкості
процесу бродіння під час
отримання біогазу до малих збурень температури
середовища та концентрації органічної речовини,
який дозволив визначити
співвідношення між коефіцієнтами системи термодифузії, за яких можливі автоколивальні режими в реак- Рисунок 16. Дослідні зразки розробленого
обладнання з газифікації біопалива
торі – коливання температури середовища та концентрації органічної речовини з часом і за
яких можливі утворення дисипативних структур. Отримані співвідношення можна використовувати для прогнозу та вибору режимів
експлуатації енергетичного обладнання біогазових установок.
Виконано експериментальні дослідження технологічних режимів лабораторних і промислових установок для виробництва рідкого біопалива. Досліджено властивості виробленого біопалива й
побічних продуктів.
У 2019 році команда наукових співробітників відділу з розробленою технологією часткового піролізу органічних відходів стала
фіналістом конкурсу інноваційних стартапів MHP RadarTech 2.0, в
рамках якої вийшло 3 статті в профільних медіа та сюжет телепрограми ICTV «Світ можливостей».
Перспективні напрями досліджень у галузі біоенергетики:
 термохімічне перетворення біомаси методом часткової й повної газифікації в горючий газ, біовугілля й торефіковане паливо;
 перероблення й утилізація органічних відходів (тверді побутові, каналізаційний мул, паперовий скоп, пташиний послід);
 розроблення науково-практичних основ процесів спалювання
соломи й рослинних відходів;
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 анаеробне перероблення стічних вод, забруднених високомо-

лекулярними органічними сполуками, і дослідження умов виробництва біогазу з підвищеним вмістом метану (понад 70 %).
Міжгалузевий науково-технічний центр вітроенергетики
Інституту відновлюваної енергетики НАН України
Фактично розвиток промислової вітроенергетики в Україні почався в 1994 році з ухвалення практичних рішень щодо серійного
виробництва вітроелектричних установок на українських заводах і
будівництва вітроелектричних станцій на їх основі. У 1997 р. ухвалою Кабінету Міністрів України №137 була прийнята державна
«Комплексна програма будівництва ВЕС в Україні» і розпочато її
виконання.
Основна мета цієї програми – розвиток вітчизняного вітроелектричного машинобудування. В Україні було організовано серійне
виробництво високотехнологічних ВЕУ за ліцензіями іноземних
компаній. Виробництво ВЕУ моделі USW56-10, яка має потужність
107,5 кВт, за ліцензією відомого на той час американського виробника вітроелектричного устаткування компанії «Kenetech
WindPower», повністю проводилося на 23 промислових підприємствах України.
У Комплексній програмі будівництва ВЕС було передбачено
кошти (в межах трьох відсотків від загальних відрахувань) на нормативно-технічне забезпечення та науково-технічний супровід, у
тому числі на науково-дослідні роботи. Для координації досліджень та наукового супроводу було прийнято рішення про створення Міжгалузевого науково-технічного центру вітроенергетики
(МНТЦВ) на базі інституту електродинаміки НАН України згідно з
постановою Президії НАН України №128 від 28.04.2000 р.
До основних напрямів діяльності МНТЦВ було віднесено: формування перспективних науково-технічних напрямків розвитку
вітроенергетики в Україні; організацію та проведення експертизи
наукових, технічних, соціально-економічних програм і проектів у
цій галузі; техніко-економічне обґрунтування проектів з вітроенергетики з урахуванням основних показників типу вітрових характеристик (рис. 17), виробітку електроенергії і її собівартості, розмі44
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Рисунок 17. Вимірювання
характеристик вітру
на площадці ВЕС

ру капіталовкладень, тощо.
Після створення Інституту відновлюваної енергетики НАН України у 2004 р.
Центр був перейменований у ДП
«Міжгалузевий
науково-технічний
центр вітроенергетики Інституту відновлюваної енергетики НАН України».
У процесі науково-технічного супроводу Комплексної програми будівництва ВЕС було визначено перспективні
території для будівництва, розроблено техніко-економічні оцінки будівництва вітростанцій, виконано моделювання для оптимальних розстановок
вітроагрегатів на майданчиках вітростанцій, а також подальший аналіз і
оптимізація їх роботи з використанням новітніх технічних та інформаційних технологій (рис. 18).

Рисунок 18. Приклади програмних комплексів для задач вітроенергетики

Важливим напрямом досліджень було встановлення енергетичної сумісності вітростанцій у складі електросистеми, були вирішені питання компенсації реактивної енергії вітростанцій, знижені
рівні перенапруг устаткування вітростанцій в процесі експлуатації.
Головними результатами роботи в цей період є:
 дослідження вітрового потенціалу України;
 визначення територій, перспективних для будівництва ВЕС загальною потужністю 16000 МВт;
45
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 організація кооперації 30 машинобудівних заводів колишнього

ВПК, де було вироблено близько 800 вітроелектроустановок
потужністю 100 кВт та 600 кВт;
 проектування і побудова семи вітроелектростанцій загальною
потужністю 87 МВт, підключених до ОЕС України.
На сьогодні серед задач МНТЦВ можна виділити ряд напрямів
перспективної діяльності з впровадження як наукових розробок,
так і перспективних проектів будівництва об’єктів відновлюваної
енергетики:
 створення бази даних технічних параметрів ВЕУ, здійснення з
ними відповідних аналітичних і прогнозних розрахунків;
 підтримка бази даних спостережень характеристик вітру на
метеопостах всіх існуючих в Україні типів;
 валідація даних і формування масивів валідних даних для коректних вітроенергетичних розрахунків;
 повний цикл розрахунків довгострокового прогнозу показників
виробітку визначеної моделі вітроелектроустановок на визначеному для вітроелектростанцій майданчику;
 повний цикл передінвестиційних і інвестиційних розрахунків з
оцінюванням енергетичної, економічної, екологічної, паливної
ефективності інвестиційних проектів ВЕС;
 аналіз показників функціонування ВЕУ та рекомендації з підвищення ефективності їх експлуатації.
Разом з організаціями-партнерами МНТЦВ розпочав створення
освітньої системи з підготовки та перепідготовки фахівців з відновлюваної енергетики.
Так, ЮНІДО реалізує Проект «Підвищення енергоефективності
та стимулювання використання відновлюваних джерел енергії в
агро-харчових та інших малих та середніх підприємствах (МСП)
України», який фінансується Глобальним Екологічним Фондом
(ГЕФ) і частково приватним сектором (рис. 19).
Головною метою проекту є розвиток ринку для розширеного
запровадження енергоефективності та збільшення використання
технологій відновлюваної енергетики для переходу на інші види
палива в енергоємних малих та середніх підприємствах України як
основи для стимулювання їхньої конкурентоспроможності, а та46
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Рисунок 19. Команда управління проектом ЮНІДО/ГЕФ на
ІХ Міжнародному Інвестиційному Бізнес-форумі «Відновлювана
енергетика та енергоефективна модернізація промисловості»

кож забезпечення інтегрованого підходу до забезпечення зниження викидів вуглецю та покращення рівня виробництва та впливу на навколишнє середовище.
У межах Компоненту 4 проекту «Підвищення рівня обізнаності
та спроможності енергоємних МСП» було заплановано проведення тренінгів для представників промисловості, представників уряду та місцевих органів влади, компаній з надання енергетичних
послуг, постачальників обладнання з визначення та вивчення можливостей у сфері підвищення енергоефективності, введення систем енергоменеджменту та енергостандартів, а також промислового застосування відновлюваної енергії в агро-харчових та інших
енергоємних МСП (рис. 20).
Організатором та відповідальною організацією для проведення тренінгів будо визначено ДП «Міжгалузевий науково-технічний
центр вітроенергетики Інституту відновлюваної енергетики НАН
України».
Для проведення тренінгів організаторами було передбачено
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серію навчальних заходів
для потенційних тренерів
тренінгового
курсу
«Практичне
застосування
відновлюваних джерел енергії та енергоефективність в
агро-харчовій промисловості» за участі представників
іноземних компаній та українських фахівців. Було
розроблено презентаційні і
Рисунок 20. Учасники тренінгу з енергоеметодичні матеріали
та
фективності та використання ВДЕ
проведено серію тренінгів
на базі організацій партнерів – Національного технічного університету України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», Національного університету біоресурсів та Інституту підвищення кваліфікації Національного університету харчових технологій. За результатами тренінгів
учасники отримали дипломи державного зразка та сертифікати за
стандартами ЮНІДО.
Проектна група
В Інституті відновлюваної енергетики НАН України створено
проектну групу, яка виконує проектні роботи для будівництва промислових станцій на базі відновлюваних джерел енергії.
У проектну групу входять провідні наукові фахівці. У кожному
розділі проекту група має сертифікованих проектантів.
Проектна група займається реалізацією кількох проектів фотоелектричних станцій, здійснюючи весь комплекс робіт – від підбору
площадок до отримання «зеленого» тарифу та введення об'єктів в
експлуатацію.
Господарські договори щодо розробки проектної документації
сприяють виконанню Інститутом завдань з розширення використання відновлюваних джерел енергії в Україні, поставлених Кабінетом міністрів України, та дозволяють забезпечити групу співробітників роботою і додатковими доходами, що, в умовах економічних негараздів та скорочення фінансування бюджетних установ,
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має суттєве значення. Відповідальними фахівцями проектної групи є Хілько В.А. та Бенменні М.
Бенменні Мухуб – керівник відділу метрології.
В Інституті відновлюваної енергетики НАН
України працює з 2009 році.
Як керівник відділу і відповідальний за виконання господарських договорів з розробки проектної документації (головний інженер проекту)
веде роботи зі здійснення будівництва об'єктів електроенергетики з використанням ВДЕ
(в основному сонячних електростанцій).

Бенменні М. постійно удосконалює свою кваліфікацію і знання,
проходячи навчання в системі підвищення кваліфікації в будівництві, беручи участь в конференціях, семінарах та обговореннях проектів законів, в тому числі в комітетах Верховної Ради України.
Має публікації в сфері відновлюваної енергетики в провідних засобах масової інформації.
Хілько Володимир Андрійович − науковий співробітник відділу комплексних енергосистем.
Автор та співавтор 33 наукових праць, 3-х державних стандартів в області вітроенергетики
та галузевих нормативних документів.
Має 25 років досвіду роботи в галузі інформатики, обчислювальної техніки та автоматизованих систем проектування в будівництві.

Хілько В.А. більше 25 років працює в галузі відновлюваної енергетики, зокрема в сфері економічного аналізу, експлуатації, проектування та перспективного будівництва, визначення енергетичних ресурсів площадок та перспективного розвитку електростанцій на відновлюваних джерелах енергії.
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Найвагоміші результати фундаментальних наукових досліджень Інституту відновлюваної енергетики НАН України:
 проведено аналіз сучасного стану відновлюваної енергетики в
Україні та світі, сформульовано основні проблеми використання відновлюваних джерел енергії та обґрунтовано шляхи їх вирішення на перспективу;
 запропоновано й обґрунтовано принципи синергетичного підходу до моделювання та аналізу процесів перетворення енергії нетрадиційних і відновлюваних джерел;
 досліджено процеси перетворювання енергії в сонячних колекторах і фотобатареях із інтенсифікацією процесів енергообміну та обґрунтовано перспективність використання систем сонячного енергопостачання для одночасного отримання електричної й теплової енергії;
 досліджено особливості розподілу потенціалів енергії вітру в
часі та просторі для регіонів України й визначено найперспективніші місця розташування вітрових електричних станцій з вітроелектричними комплексами середньої та великої потужності;
 запропоновано й науково обґрунтовано принципову можливість механічного перетворення енергії гідроенергетичних ресурсів при змінній частоті обертання для збільшення коефіцієнту перетворення енергії та розширення діапазонів навантажень у генераторному і насосному режимах;
 досліджено потенціал гідротермальних ресурсів України, зокрема законсервованих бурових свердловин нафтових і газових
родовищ, запропоновано нові засоби підвищення енергоефективності їхнього використання за рахунок заощадження супутніх газів і отримання корисних речовин із мінеральних вод;
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 проаналізовано енергетичний потенціал біомаси України та ви-

конано прогноз його зміни з урахуванням збільшення вирощування ряду енергетичних культур на малопродуктивних землях; розроблено принципові технології його комплексного використання із застосуванням вітчизняного енергоустаткування,
що було покладено в основу концепції державної «Програми
про заходи з розвитку виробництва палива з біологічної сировини» та використано у розробці «Дорожньої карти розвитку
біоенергетики на період до 2020 року»;
 запропоновано науково обґрунтовані методи підвищення коефіцієнту корисного використання устаткування на основі відновлюваних джерел енергії за рахунок комплексного використання енергоустановок і застосування систем акумуляції енергії.
Розроблено низку нових технічних рішень щодо створення енергоефективної техніки й технологій відновлюваної енергетики.
Найважливіші досягнення прикладних наукових досліджень:
 створено системи комплексного енергозабезпечення на основі
відновлюваних джерел енергії (корпус №2 ІВЕ НАН України в
Національному ботанічному саду ім. М. Гришка НАН України,
Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського»);
 створено схеми та конструкції сонячних колекторів і фотобатарей на основі полімерних матеріалів, розроблено нову технологію отримання конструкційних матеріалів для сонячних колекторів;
 створено комп’ютерну базу даних характеристик вітру в Україні
та методичний інструментарій, з використанням яких побудовано атлас вітрового енергетичного потенціалу;
 визначено гідроенергетичний потенціал малих річок України та
його розподіл по території за адміністративними областями;
 науково обґрунтовано спосіб підвищення ефективності використання гідроенергетичних ресурсів малих річок України шляхом
застосування технології змінної частоти обертання гідроелектричних агрегатів; для малих ГЕС обґрунтовано застосування
дискретної зміни частоти обертання гідротурбін, яка узгоджу-
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ється зі шкалою синхронних обертів асинхронних електричних
машин, що визначає перспективу використання полюсозмінних
асинхронних генераторів і генераторів із декількома обмотками якоря;
 на основі аналізу роботи геотермальних установок Криму та Закарпаття визначено основні напрями їхнього вдосконалення;
 розроблено методику проектування комплексних систем енергопостачання на основі біомаси;
 розроблено методику створення регіональних і галузевих програм енергоефективності;
 розроблено методику оцінки еколого-економічної ефективності та експлуатації автономних енергетичних установок, що використовують біомасу.
Найважливіші розробки й результати діяльності ІВЕ НАН України зі створення енергоефективної техніки й технологій у галузі відновлюваної енергетики:
 автоматизована вітросонячна електростанція, впроваджена на
Тендрівському маяку о. Тендрівська Коса;
 комплексні автономні системи енергозабезпечення на основі
відновлюваних джерел енергії на о. Тузла і о. Зміїний;
 пересувна автономна вітросистема потужністю 1 кВт для локальних споживачів;
 параметричний ряд електрогенераторів із постійними магнітами для автономних вітроенергетичних систем потужністю до
10 кВт, а також стенд для дослідження енергетичних і аеромеханічних параметрів таких систем;
 дослідний зразок системи автоматичного моніторингу параметрів електроенергії малих ГЕС на базі мікропроцесорних мультиметрів ДМК40 з інформаційними портами RS-232 та RS-485
(протокол Modbus RTU);
 дослідна партія автоматичних компенсаторів реактивної потужності асинхронних генераторів із застосуванням мікропроцесорних контролерів DCRJ-12;
 екологічно чистий електротранспорт із заряджанням від фотобатарей і транспорт на основі біопалива й водню;
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установки для виробництва біовугілля, що забезпечують вихід
вугілля 25–30% від маси переробленої біомаси та 1,0–1,6 м3/кг
горючого газу.
У ДП «Міжгалузевий науково-технічний центр вітроенергетики
Інституту відновлюваної енергетики НАН України» розроблено
ефективні методи математичного моделювання характеристик потужності сучасних вітроагрегатів та проводиться регулярний системний аналіз роботи всіх промислових ВЕС України. Для виконання
аналізу розроблено методики у вигляді комп'ютерного програмного комплексу. Центр займається оцінюванням ефективності інвестицій у будівництво й експлуатацію вітроелектростанцій. Інструментом виконання цієї задачі є система економікоматематичних моделей будівництва й експлуатації вітроелектростанцій, розроблена спільно з фахівцями ІВЕ НАН України.
Інститут відновлюваної енергетики НАН України отримував ліцензію Міністерства будівництва, архітектури та житловокомунального господарства України на провадження будівельної
діяльності й має сертифікованих фахівців для виконання енергоаудиту й проектування об’єктів ВДЕ.
Для успішної реалізації завдань широкомасштабного використання енергії відновлюваних джерел України створюється єдина
інформаційно-аналітична система з розширеними функціями, що
дозволяє оперативно вирішувати питання ефективності впровадження енергетичного обладнання в конкретній місцевості.
В Інституті відновлюваної енергетики НАН України створено й
постійно оновлюється атлас енергетичного потенціалу відновлюваних джерел енергії, що являє собою збірник картографічних та
пояснювальних матеріалів, систематизований за основними напрямами впровадження ВДЕ перспективних для освоєння в Україні: сонячна енергія, енергія вітру, енергія малих рік, енергія біомаси, геотермальна енергія та енергія довкілля.
Перша редакція Атласу енергетичного потенціалу України, випущеного в 2001 році, розроблена в рамках виконання роботи
«Створення інформаційно-аналітичної системи оцінки потенціалу
відновлюваних джерел енергії України» і була направлена на ви-
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конання заходів Програми державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики. Проект «Атлас енергетичного потенціалу відновлюваних та нетрадиційних джерел енергії України» нагороджено дипломом Всеукраїнського конкурсу «Лідер паливно-енергетичного
комплексу» в номінації «Природоохоронний проект». В атласі було наведено дані щодо розподілу енергетичного потенціалу в областях України та визначено загальний річний технічно-досяжний
енергетичний потенціал відновлюваних джерел України, освоєння
якого забезпечувало на той час скорочення використання традиційних енергоносіїв до 50%.
Використання створеної на даний час інформаційноаналітичної системи оцінки енергетичного потенціалу відновлюваних джерел енергії України дозволяє проводити щорічне відслідкування та уточнення кількісних параметрів енергетичного потенціалу відновлюваних джерел енергії на всій території України,
отримуючи результати у вигляді картографічної інформації з візуалізацією результатів у вигляді картографічної та атрибутивної бази
даних. Відслідкування і аналіз поточної та багаторічної інформації
має за мету також видачу рекомендацій для застосування як вже
освоєних, так і нових відновлюваних джерел енергії на всій території України.
Остання редакція Атласу енергетичного потенціалу України направлена на визначення показників річного технічно-досяжного
енергетичного потенціалу відновлюваних джерел України із врахуванням сучасного рівня технічного оснащення за всіма напрямами його освоєння. В результаті уточнення кількісних параметрів
технічно-досяжного енергетичного потенціалу відновлюваних
джерел енергії на всій території України та параметрів енергетичного обладнання встановлено, що на даний час технічний рівень
освоєння може бути збільшений в 10 разів.
В атласі на основі бази розрахункових даних представлено осучаснені показники технічно-досяжного енергетичного потенціалу
ВДЕ – частку енергії загального потенціалу ВДЕ України, яку можна
реалізувати за допомогою сучасних технічних засобів для наступ-
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них напрямів освоєння: енергія вітру, сонячна енергія, енергія
малих річок, геотермальна енергія; енергія біомаси.
Додатково представлено інформацію щодо розміщення об’єктів на основі відновлюваних джерел енергії, впроваджених на даний час на території областей України.
Розробка забезпечує оперативну обробку щорічної та додаткової інформації без знищення поточної. Представлені в атласі
енергетичні показники відновлюваних джерел енергії України
можуть використовуватись замовниками та проектувальниками
енергетичного обладнання як базові із врахуванням відповідних
щорічних поправок. Наряду із енергетичним потенціалом при
впровадженні обладнання відновлюваної енергетики в конкретній місцевості необхідно враховувати також інфраструктурні передумови, місцеві та конструктивні фактори, у тому числі:
 рівень забезпечення енергоресурсами;
 структуру системи енергопостачання та енерговикористання
конкретного об’єкту;
 вимоги до якісних показників електричної та теплової енергії;
 тип та параметри енергонавантаження;
 вимоги до погодинного графіка енергопостачання;
 економічні та екологічні фактори.
Атлас енергетичного потенціалу відновлюваних джерел енергії України призначено для використання в процесі проведення
науково-дослідних, пошукових та проектувальних робіт при розробці, створенні та впровадженні обладнання відновлюваної енергетики за основними напрямами їх освоєння.
Використання даних, представлених в атласі енергетичного
потенціалу відновлюваних джерел України сприятиме поширенню інформації щодо можливості освоєння енергії відновлюваних
джерел на всій території країни та підвищенню рівня проектних
розробок за рахунок правильного вибору та комплектації устаткування. Важливим є інформування не тільки зацікавлених організацій з розробки, випуску та впровадження устаткування відновлюваної енергетики, але й органів влади – від вищих до місцевих
для подолання упередження щодо впровадження нових енерге-
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тичних технологій та підвищення рівня освоєння енергії відновлюваних джерел.
Річні показники технічно-досяжного енергетичного потенціалу
основних напрямів освоєння енергії та потенціал річного виробітку енергії відновлюваних джерел в Україні, визначеного фахівцями ІВЕ НАН України на 2020 рік, та його розподіл по областях України показано на рис. 21, 22 та наведено в таблицях 1, 2.
У даний час у світі все ширше починається використання водню як універсального екологічно чистого енергоносія для вирішення важливих енергетичних та екологічних проблем і зменшення ризику, пов’язаного із збагаченням атмосфери вуглекислим газом. Використання водню дає можливість створення як короткострокових, так і довгострокових міжсезонних запасів енергії в енергосистемах на основі відновлюваних джерел енергії та в традиційній енергетиці. У водневій енергетиці на сучасному рівні її розвитку розглядаються можливості використання в якості первинних
джерел енергії сонячної, вітрової та гідроенергії.

Рисунок 21. Карта з Атласу енергетичного потенціалу
відновлюваних джерел енергії України
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Рисунок 22. Потенціал річного виробітку електроенергії відновлюваними джерелами енергії України
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Таблиця 1. Потенціал встановленої потужності відновлюваних джерел в областях
України, МВт
Енергія
малих
річок

Геотермальна
енергія

Енергія
біомаси

Всього

22 128

1

840

1 273

27 844

13 393

24

40

6 192

23 295

2 770

7 184

1

40

2 239

12 234

Дніпропетровська

4 388

38 978

2

120

5 128

48 616

Донецька

3 646

32 387

5

200

2 835

39 072

Житомирська

4 102

10 640

8

50

4 575

19 374

Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська

1 757
3 737
1 911

1 163
33 196
2 416

132
0
59

1 400
40
600

1 209
3 646
1 671

5 661
40 620
6 658

Київська

3 868

11 983

3

40

4 961

20 855

Кіровоградська

3 381

21 226

15

40

4 482

29 144

Луганська
Львівська

3 669
3 002

32 591
8 015

2
46

80
1 400

2 042
2 672

38 384
15 135

Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська

3 382
4 580
3 953
2 756

30 043
34 719
14 522
7 745

3
1
6
3

80
240
1 400
40

3 435
4 912
5 662
2 594

36 943
44 453
25 544
13 139

Сумська

3 277

11 096

2

560

5 009

19 945

Тернопільська

1 901

6 983

12

80

3 019

11 995

Харківська

4 320

27 119

10

1 300

5 160

37 908

Херсонська

3 913

34 761

1

1 300

3 360

43 335

Хмельницька
Черкаська
Чернівецька

2 839
2 874
1 113

10 429
10 558
2 414

8
8
24

40
40
40

4 668
4 150
1 252

17 984
17 630
4 843

Чернігівська

4 381

12 311

1

800

5 932

23 425

Разом

82 768

438 000

376

10 810

92 078

624 033

376

10 810

92 078

874 033

Енергія
Сонця

Енергія
вітру

АР Крим

3 603

Вінницька

3 646

Волинська

Області

Територіальні води
та внутрішні
водойми
Всього
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250 000

82 768

688 000
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Таблиця 2. Потенціал середньорічного виробітку електроенергії за рахунок ВДЕ
України, млн кВт·год/рік

Області

Енергія
Сонця

Енергія
вітру

Енергія
малих
річок

Геотермальна
енергія

Енергія
біомаси

Всього

АР Крим

4 323

60 090

3

6 255

5 236

75 907

Вінницька

4 375

36 371

83

298

25 327

66 453

Волинська

3 324

19 510

4

298

8 310

31 446

Дніпропетровська

5 266

105 849

7

894

20 646

132 662

Донецька

4 375

87 949

16

1 489

11 673

105 502

Житомирська

4 922

28 893

27

372

16 619

50 834

Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська

2 108
4 485
2 294

3 157
90 148
6 562

439
1
196

10 424
298
4 468

4 180
14 089
6 415

20 308
109 020
19 935

Київська
Кіровоградська

4 642
4 057

32 540
57 641

11
53

298
298

20 116
17 724

57 606
79 773

Луганська
Львівська

4 403
3 602

88 503
21 766

7
153

596
10 424

8 032
10 428

101 540
46 373

Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська

4 059
5 496
4 743
3 308

81 584
94 283
39 437
21 033

11
5
22
10

596
1 787
10 424
298

13 448
19 693
22 425
9 396

99 697
121 264
77 051
34 045

Сумська

3 933

30 133

8

4 170

19 445

57 689

Тернопільська

2 281

18 963

42

596

12 301

34 182

Харківська

5 183

73 645

33

9 680

20 171

108 713

Херсонська

4 696

94 397

2

9 680

13 212

121 987

Хмельницька
Черкаська
Чернівецька

3 406
3 449
1 336

28 321
28 671
6 554

29
28
80

298
298
298

18 719
16 964
4 714

50 774
49 410
12 982

Чернігівська

5 258

33 433

2

5 957

22 879

67 528

Разом

99 323

Територіальні води
та внутрішні
водойми
Всього

1 189 433

1 273

80 494

362 161

1 732 683

1 273

80 494

362161

2 717 021

984 337

99 323

2 173 770
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Розширені можливості використання енергії відновлюваних
джерел можна спрямувати не тільки на виробництво електричної та теплової енергії, але й на створення довгострокових запасів енергії у вигляді водню. Інститут відновлюваної енергетики
НАН України спільно із Енергетичною асоціацією «Українська Воднева Рада» займається визначенням енергетичного потенціалу
виробництва водню, встановленням перспективних напрямів його використання, у тому числі для створення балансуючих потужностей для енергетики України.
Енергетична Асоціація «Українська Воднева Рада», яка займається побудовою нової водневої економіки і розвитком водневої енергетики в Україні та залученням нашої країни до водневого європейського енергетичного простору, у 2018 році першою
в Україні і серед країн не членів ЄС стала членом підрозділу європейської комісії організації «Водень Європа» (Hydrogen Europe).
«Українська Воднева Рада» представляє інтереси «Водень
Європа» в Україні та займається просуванням України до європейської енергетичної спільноти. Проведено більше 20 міжнародних офіційних зустрічей, члени Української Водневої Ради
прийняли участь у щорічному засіданні Європейської комісії
(м. Брюсель) на тему «Воднева економіка та енергетика Європейського Союзу», підписані меморандуми про співпрацю з Німеччиною, Чехією, Латвією. 17 травня 2018 року Українською Водневою Радою у м. Києві ініційовано та організовано один із найбільших водневих енергетичних форумів в Європі – «Вітрова та
воднева енергетика-2018» та першу науково-практичну конференцію «Відновлювана та воднева енергетика 2018». Загалом за
2018 рік проведено більше 20-ти наукових та організаційноінформаційних заходів.
«Українська Воднева Рада» спільно з ІВЕ НАН України виступає із законодавчою ініціативою інтеграції водневих і енергетичних рішень до законодавчої бази України, розробляють практичну програму секторальної інтеграції водню в економіку України.
Зокрема, завершується розробка дорожньої карти що-
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до впровадження водневих технологій в основні галузі економіки
України. У квітні 2019 року в Ганновері на найбільшій європейській виставці, присвяченій водневим технологіям, представниками
«Hydrogen Europe» була схвалена українська дорожня карта розвитку водневої енергетики.
Сучасний комплекс технологій водневої енергетики включає
наступне: отримання водню, його накопичення та зберігання, транспортування та використання. Отримувати водень для енергетичних потреб найбільш ефективно при застосуванні методу електролітичного розкладу води, сучасні електролізні установки мають
досить високі технічні характеристики та зручні в обслуговуванні.
У якості первинного джерела електроенергії може використовуватись як надлишкова електроенергія від відновлюваних джерел
енергії, так і пікова енергія традиційних електростанцій. Крім того,
перспективним є створення суто водневих енергоакумулюючих
систем на основі відновлюваних джерел енергії, розташованих у
тому числі в важкодоступних для подачі електроенергії районах.
Використання відновлюваної енергії вітру та сонячної енергії
для забезпечення цілих секторів економіки створює непереборні
проблеми, якщо не доповнюється воднем. Водень відіграватиме
провідну роль в інтеграції великих обсягів відновлюваної енергії в
секторах транспорту, опалення та охолодження, які сьогодні важко декарбонізувати.
Отримання водню має нульовий викид вуглецю при електролізі, водень може транспортуватися на великі відстані, що дозволяє
розподіляти енергію між країнами, зберігає енергію протягом тривалих періодів часу, слугуючи необхідним системним буфером і
забезпечуючи стійкість, дає змогу декарбонізувати широкий
спектр кінцевого використання, забезпечуючи чисту генерацію та
тепло для транспортування та стаціонарних застосувань.
Водень стане основним енергетичним вектором, який дозволить забезпечити «Європу з нульовими викидами».
Потенціал «зеленого водню» в Україні представлено в таблиці 3 та на рис. 23.
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Результати наукових досліджень ІВЕ НАН України було використано під час розробки та впровадження проектів у галузі відновлюваної енергетики, конструкційних матеріалів, енергетичного
устаткування й демонстраційних об’єктів на основі ВДЕ: ряд проектів вітроелектростанцій в Україні, перша в Європі вітроводнева
станція в данському Фолькецентрі, ряд автономних комплексних
енерговузлів, у тому числі комплексних енергосистем на основі
відновлюваних джерел енергії та систем акумулювання електричної і теплової енергії для фермерських господарств. За участі ІВЕ
НАН України розроблено і випущено близько 300 одиниць вітроустановок потужністю від 1 до 10 кВт, значна частина яких працює у
Німеччині, Канаді, Угорщині, Македонії, Польщі.
Результати наукової діяльності Інституту сприяють скороченню
споживання традиційних енергоресурсів, поступово зменшуючи
залежність України від країн-експортерів енергоносіїв. Відповідно
зменшиться кількість шкідливих викидів енергетичних виробництв, зросте кількість робочих місць, що сприятиме поліпшенню
стану екологічної й соціальної сфери нашої країни.

62

СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ

Таблиця 3. Розподіл потенційного середньорічного виробництва «зеленого» водню

№з
п
1

млн нм3

тис. т

Автономна Республіка Крим

14314

1274

2
3

Вінницька область
Волинська область

9055
5074

806
452

4
5
6

Дніпропетровська область
Донецька область
Житомирська область

24692
20516
7515

2198
1826
669

7
8

Закарпатська область
Запорізька область

1170
21029

104
1872

9
10

Івано-Франківська область
Київська область

1968
8263

175
735

11
12

Кіровоградська область
Луганська область

13711
20646

1220
1837

13
14
15

Львівська область
Миколаївська область
Одеська область

5637
19032
22173

502
1694
1973

16
17

Полтавська область
Рівненська область

9818
5409

874
481

18
19

Сумська область
Тернопільська область

7570
4721

674
420

20
21

Харківська область
Херсонська область

17517
22021

1559
1960

22
23
24
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Рисунок 23. Розподіл потенційного середньорічного виробітку «зеленого водню»
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Аспірантура. Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації
В Інституті відновлюваної енергетики НАН України відкрито
аспірантуру та докторантуру (згідно з Розпорядженням Президії
НАН України №223 від 23.02.2004 року). У період 2004–2015 рр.
прийом до аспірантури здійснювався за спеціальністю 05.14.08
«Перетворювання відновлюваних видів енергії».
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року №266 «Про затвердження переліку галузей знань і
спеціальностей, за яким здійснюється підготовка здобувачів вищої
освіти» з 2016 року прийом до аспірантури здійснюється за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, в галузі знань 14 – Електрична інженерія.
Відповідно до пункту 1 частини другої статті 6 Закону України
«Про ліцензування видів господарської діяльності» з урахуванням
рішення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від
19.12.2016 (протокол № 31/2) Інституту відновлюваної енергетики
НАН України видано ліцензію на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні.
За весь період існування Інституту відновлюваної енергетики
НАН України в аспірантурі навчалося 53 особи.
Інститут відновлюваної енергетики НАН України має достатні
можливості для забезпечення своїх аспірантів висококваліфікованим науковим керівництвом, оскільки серед співробітників закладу 6 науковців мають ступінь доктора наук (у тому числі 2 членикореспонденти НАН України) та 16 кандидатів наук. Інститут має
змогу забезпечувати подальше працевлаштування молодих фахівців після закінчення аспірантури та успішного захисту дисертаційних робіт.
Адміністрація ІВЕ НАН України сприяє підвищенню ефективності діяльності аспірантури: Інститут має висококваліфіковані науково-педагогічні та наукові кадри, сучасну науково-дослідну, експериментальну та матеріальну базу – тобто є всі умови для забезпе-
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чення висококваліфікованої підготовки молодих наукових спеціалістів у галузі відновлюваної енергетики, яка, на сьогоднішній
день, є однією з провідних і найперспективніших галузей народного господарства України.
В ІВЕ НАН України створена рада молодих вчених та спеціалістів. Функціонує спеціалізована вчена рада Д 26.249.01 із захисту
докторських
дисертацій
за
спеціальністю
05.14.08
«Перетворювання відновлюваних видів енергії» (технічні науки).
За період діяльності спеціалізованої вченої ради захищено 34
дисертаційні роботи (6 докторських і 28 кандидатських). Співробітниками ІВЕ НАН України захищено 16 дисертаційних робіт
(2 докторських, 14 кандидатських), фахівцями інших організацій –
17 дисертаційних робіт (4 докторських і 13 кандидатських).
Молоді вчені інституту отримують стипендії Національної академії наук України та стипендію Президента України для молодих
вчених. Науковці інституту читають лекції за спеціальністю
«Відновлювані джерела енергії» у вищих навчальних закладах
Міністерства освіти і науки України. Студенти вищих навчальних
закладів проходять в інституті виробничу та дипломну практику.
Видавнича діяльність
Інститут відновлюваної енергетики НАН України з 2004 року
щоквартально видає журнал «Відновлювана енергетика», що входить до переліку наукових фахових видань, у яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (рис. 24). На сторінках журналу публікуються результати фундаментальних та прикладних
наукових досліджень у галузі відновлюваної енергетики, а також
новітня інформація про використання відновлюваних джерел енергії в Україні та в світі, про досвід і нові досягнення вітчизняних
науковців у цій сфері, про розробку та впровадження енергозберігаючого обладнання і технологій, про вдосконалення законодавчої та нормативної бази з відновлюваної енергетики тощо.
Проводилася спільна робота з міжнародним журналом
«Альтернативная энергетика и экология» (ISSN 1608-8298) , де бу-
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ло опубліковано понад 100 наукових праць українських авторів
(рис. 25).

Рисунок 24. Обкладинка журналу
«Відновлювана енергетика»

Рисунок 25. Обкладинка
міжнародного журналу
«Альтернативная энергетика и
экология»

Щорічно видається збірник матеріалів міжнародної науковопрактичної конференції «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті» (до 2014 року - «Відновлювана енергетика
XXI століття»), де висвітлюються проблеми, шляхи їх вирішення і
перспективи розвитку всіх напрямів освоєння енергії відновлюваних джерел. Також 2018 року за редакцією С.О. Кудрі, В.Ф. Рєзцова, Т.В. Суржик та інш. видано матеріали науково-практичної конференції «Відновлювана та воднева енергетика - 2018».
За 2004–2019 рр. співробітники інституту загалом опублікували
793 статті, з яких 646 − у вітчизняних виданнях, 147 – у зарубіжних
виданнях. Опубліковано 188 статей в наукових фахових журналах,
що входять до міжнародних баз даних. Співробітники інституту
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опублікували 27 монографій, 7 навчальних посібників, 23 методичні вказівки і 895 тез доповідей у 32 збірниках матеріалів, у тому
числі в 16 збірниках міжнародних науково-практичних конференцій «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті» (до 2014 року - «Відновлювана енергетика XXI століття») і
«Відновлювана та воднева енергетика - 2018».

Рисунок 26. Учасники міжнародної науково-практичної конференції
«Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті»

Основні наукові досягнення науковців Інституту також висвітлювались у відомих наукових журналах: Materials Science, Технічна електродинаміка, Доповіді Національної академії наук України,
Фізико-хімічна механіка матеріалів, «Альтернативная энергетика и
экология» (ISSN 1608-8298), Problemele energeticii regionale / Проблемы региональной енергетики (Кишинев), East Europen Scientific
Journal / Восточно-Европейский научный журнал (Poland), Journal
of New Technologies in Environmental Science (Poland), Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України, Вісник
Київського національного університету технологій та дизайну. Серія: Технічні науки, Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, Вісник Харківського національного
технічного університету сільського господарства імені Петра Васи-
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ленка. Технічні науки, Промислова теплотехніка, Геологічний журнал, Енергетика: економіка, технології, екологія, Гідроенергетика
України.

Організація конференцій та виставок
З моменту створення Інституту співробітники організовують та
проводять щорічну міжнародну науково-практичну конференцію
«Відновлювана енергетика ХХІ століття», починаючи з 2015 року –
«Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті».
В роботі конференції брали участь представники країн СНД,
Франції, Туреччини, Бельгії, Німеччини, Китаю, Чехії, Польщі, Данії
та ін. (рис. 26). Для залучення молоді до навчання за представленою тематикою в рамках конференції створено молодіжну секцію,
в якій можуть зробити свої доповіді не тільки студенти та аспіранти, а й школярі Малої академії наук України (рис. 27).

Рисунок 27. Молодіжна секція міжнародної науково-практичної конференції
«Відновлювана енергетика та енергоефективність XXI століття»

Мета науково-практичних конференцій полягає в аналізі проблем та перспектив освоєння відновлюваних джерел енергії, результатів наукових досліджень в галузі відновлюваної енергетики,
а також реалізації заходів, спрямованих на енергозбереження та
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енергоефективність. Тематика конференції містить такі напрями:
комплексні системи з ВДЕ, вітроенергетика, сонячна енергетика,
енергетика на основі відновлюваних органічних енергоносіїв
(біомаса), гідроенергетика, геотермальна енергетика, воднева
енергетика, енергетика довкілля (теплові насоси), енергоефективність, освітня діяльність, розумні мережі.
В межах конференції щорічно видається збірник тез доповідей,
а презентації доповідей учасників конференції розміщуються на
сайті Інституту www.ive.org.ua.
Проведені Інститутом міжнародні науково-практичні конференції сприяють координації досліджень та обміну інформацією у
вивченні та дослідженні відновлюваної та нетрадиційної енергетики.

Рисунок 28. Демонстрація експонатів інституту на виставці
інформаційних систем і технологій.
Зустріч керівника ІВЕ НАН України Кудрі С.О.
з президентом НАН України академіком Б. Є. Патоном
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Інститут бере активну участь у всіх заходах, які організовує Президія Національної академії наук України (виставках, форумах,
семінарах, круглих столах тощо), а також у комерційних заходах,
які організовує Міністерство палива та енергетики України, Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України тощо.
На виставках представлені розробки фахівців Інституту за
напрямами відновлюваної енергетики для пошуку партнерів та
їхнього впровадження у виробництво (рис. 28).
Інститут отримував дипломи та сертифікати за активну участь у
таких заходах:
 Всеукраїнські фестивалі науки, виставки-презентації науковотехнічних досягнень установ НАН України;
 міжнародні спеціалізовані виставки «HI-TECH EXPO. ВИСОКІ
ТЕХНОЛОГІЇ», за вагомі наукові розробки та сприяння розвитку
науки;
 Міжнародний Форум «INNOVATION MARKET»;
 виставка-презентація промислової продукції київських виробників «Зроблено в Києві»;
 Міжнародна спеціалізована виставка «Енергоефективність.
Відновлювана енергетика»;
 Міжнародна спеціалізована виставка «Енергетика в промисловості»;
 виставка інновацій і науково-технічних розробок НАН України;
 Міжнародна агропромислова виставка «АГРО»;
 загальнодержавна виставкова акція «Барвиста Україна».
Вчених Інституту протягом 2004–2020 рр. було вшановано відзнаками та нагородами 49 разів.
У результаті проведення таких заходів налагоджуються нові
контакти, які сприяють подальшій співпраці та переходу науковотехнічних розробок учених на більш високий вітчизняний та
міжнародний рівень, враховуючи політичні тенденції нашої країни
у сфері енергозабезпечення; прискорюється впровадження
відновлюваних джерел енергії в приватний та промисловий сектори економіки.
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Спільна кафедра
З метою посилення роботи з підготовки кадрів і здійснення
спільної науково-освітньої діяльності в галузі відновлюваної енергетики Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та Інститут відновлюваної енергетики Національної Академії наук України, керуючись Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», нормативно-правовими актами Президії НАН України та Міністерства освіти і науки України від
17 червня 2016 року, підписали договір про утворення (на базі
кафедри відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) факультету електроенерготехніки та автоматики) науково-освітнього об'єднання
«Спільна кафедра відновлюваної енергетики».
Основні завдання науково-освітнього об'єднання:
 інтеграція та координація зусиль НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» та ІВЕ НАН України зі створення ефективної науковоосвітньої системи, здатної надавати якісні освітні послуги;
 сприяння здійсненню якісної освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними спеціальностями. На кафедрі здійснюється двоступенева підготовка фахівців за рівнями бакалавра;
 сприяння здійсненню наукової діяльності шляхом раціонального використання матеріально-технічної та організаційногосподарської бази ІВЕ НАН України та НТУУ «КПІ ім. Ігоря
Сікорського», проведення наукових досліджень і забезпечення
творчої діяльності учасників освітнього процесу, використання
отриманих результатів в освітньому процесі;
 забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі
освітньої, наукової та інноваційної діяльності;
 участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку
держави;
 проведення спільних наукових конференцій, круглих столів
тощо;
 створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу наукової та науково-технічної діяльності;
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 сприяння

проходженню практики студентів НТУУ «КПІ
ім. Ігоря Сікорського» в ІВЕ НАН України;
 сприяння стажуванню викладачів кафедри відновлюваних
джерел енергії в ІВЕ НАН України та наукових співробітників
Інституту в НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» на кафедрі відновлюваних джерел енергії факультету електроенерготехніки та
автоматики;
 формування особистості шляхом патріотичного, правового,
екологічного виховання; утвердження серед учасників
освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового
способу життя; розвиток уміння вільно мислити та здатності
до самоорганізації в сучасних умовах;
 поширення знань серед населення, підвищення освітнього і
культурного рівня громадян;
 популяризація відновлюваної енергетики та профорієнтаційна
робота зі школярами;
 сприяння працевлаштуванню випускників кафедри відновлюваних джерел енергії.
За два роки існування науково-освітнього об'єднання:
 6 наукових співробітників ІВЕ НАН України взяли участь у
підготовці здобувачів освіти на кафедрі відновлюваних джерел енергії;
 4 викладачі кафедри відновлюваних джерел енергії факультету електроенерготехніки та автоматики КПІ ім. Ігоря Сікорського взяли участь у підготовці аспірантів ІВЕ НАН України;
 1 науковий співробітник ІВЕ НАН України пройшов стажування
в КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 1 викладач кафедри відновлюваних джерел енергії факультету електроенерготехніки та автоматики КПІ ім. Ігоря Сікорського пройшов стажування в ІВЕ НАН України;
 37 студентів кафедри відновлюваних джерел енергії пройшли
практику в наукових відділах ІВЕ НАН України.
Наукові співробітники ІВЕ НАН України брали участь у Днях
відкритих дверей кафедри відновлюваних джерел енергії фа-
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культету електроенерготехніки та автоматики Національного технічного університету України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», у підготовці та проведенні конференцій з науковою молоддю України.

Залучення учнівської молоді до наукової
і науково-технічної діяльності
Починаючи з 2017 року ІВЕ НАН України спільно з кафедрою
ВДЕ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» та Малою академію наук
України проводить активну діяльність із залучення учнівської молоді до наукової і науково-технічної діяльності. За цей період було
проведено низку спільних заходів:
 вперше в рамках XVIII Міжнародної науково-практичної конференції «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI
столітті» на факультеті електроенерготехніки та автоматики
НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» відбулося засідання Молодіжної секції конференції, участь у якому взяли 206 школярів
Малої академії наук України та керівників їхніх наукових проектів з різних областей України; були представлені наукові доповіді з проблем і перспектив використання відновлюваних
джерел енергії; електроенергетичних, біоенергетичних та гідроенергетичних ресурсів, теплоти Землі; теплопостачання
країни за рахунок енергії Сонця і вітру; питання реалізації заходів енергозбереження та енергоефективності. На конференцію надіслано 108 доповідей та надруковано збірник тез доповідей школярів-учасників;
 в Київській інженерній гімназії за участі Київського міського
центру зайнятості відбулося святкування Всесвітнього дня
науки. Під час заходу учні 8–11 класів прослухали відкриту
лекцію доктора технічних наук, члена-кореспондента НАН
України, професора С.О. Кудрі з презентацією на тему
«Відновлювана енергетика»;
 на кафедрі ВДЕ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» в рамках Всеукраїнського науково-освітнього проекту «Впровадження інно-
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ваційних освітніх технологій в системі МАН України» було проведено навчальний тренінг «Вступ до відновлюваної енергетики». Школярі прослухали лекції члена-кореспондента НАН
України, доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри ВДЕ факультету електроенерготехніки та автоматики
НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», директора ІВЕ НАН України
С.О. Кудрі на тему «Сучасний стан та перспективи розвитку
відновлюваної енергетики» та кандидата технічних наук, доцента, заступника завідувача кафедри ВДЕ факультету
електроенерготехніки та автоматики НТУУ «КПІ ім. Ігоря
Сікорського», доцента В.І. Будька на тему «Перетворення
енергії сонячного випромінювання в електричну та теплову
енергію». Школярі взяли участь у тренінгу та отримали практичне завдання з виконання й оформлення дослідницької роботи щодо оцінки ефективності перетворення енергії сонячного випромінювання в електричну енергію (рис. 29);

Рисунок 29. Учасники навчального тренінгу
«Вступ до відновлюваної енергетики»
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 участь у Підсумковій учнівській конференції, присвяченій Дню

науки в Україні в гімназії №261 Дарницького району міста Києва (рис. 30);

Рисунок 30. Вітання учасників учнівської конференції,
присвяченій Дню науки в Україні

 спільно з Інститутом матеріалознавства ім. Францевича та Ене-

ргетичною асоціацією «Українська Воднева Рада» організована
та проведена науково-практична конференція «Відновлювана
та воднева енергетика – 2018», присвячена 100-річчю заснування Національної академії наук України, 100-річчю заснування Факультету електроенерготехніки та автоматики, 120-річчю
заснування НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря
Сікорського» та Дню науки в Україні. У роботі молодіжної секції
свої доповіді представили молоді науковці-школярі із десяти
областей України, а саме: з Волинської, Донецької, Дніпропетровської, Кіровоградської, Полтавської, Івано-Франківської,
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Луганської, Херсонської, Чернігівської та Київської областей
(рис. 31).

Рисунок 31. Учасники молодіжної секції конференції
«Відновлювана та воднева енергетика – 2018»

Метою проведення вищевказаних заходів є залучення молоді
– аспірантів, студентів, школярів-членів МАН України та школярів
загальноосвітніх шкіл – до обговорення проблем розвитку використання енергії відновлюваних джерел, участі в наукових та науково-технічних дослідженнях стосовно вирішення питань відновлюваної енергетики України, що, зрештою, дозволить молоді стати
гідними фахівцями у галузі.
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Важливим напрямом діяльності інституту є спрямованість на
розвиток національної енергетичної політики в області відновлюваної енергетики України для виконання планів інтеграції в
Євросоюз (рис. 32).

Рисунок 32. Обговорення питань використання енергії відновлюваних джерел у Національному ботанічному саду ім. М. Гришка НАН України на зустрічі керівництва Інституту з президентом НАН України академіком
Б.Є. Патоном: член-кореспондент НАН України В.Ф. Рєзцов і
член-кореспондент НАН України Н.М. Мхітарян
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У цьому напрямку виконуються роботи на замовлення державних органів України: Кабінету Міністрів України, Міністерства
освіти та науки України, Державного агенства енергоефективності
та енергозбереження України. Інститут бере участь у розробці
державних програм, дорожніх карт і стратегій розвитку галузей
відновлюваної енергетики, готує аналітичні та інформаційні
матеріали і здійснює науковий супровід державних програм з
відновлюваної енергетики.
Основною метою державних програм розвитку відновлюваної
енергетики є створення необхідних умов для розробки і впровадження ефективних технологій та устаткування на основі відновлюваних джерел енергії. Це забезпечить:
 скорочення обсягів споживання традиційних паливноенергетичних ресурсів і, відповідно, підвищення енергетичної
безпеки держави;
 виконання зобов’язань України перед ЄС щодо збільшення
обсягів використання ВДЕ;
 гармонізацію структури електроенергетики України із структурами електроенергетики ЄС;
 створення передумов для залучення недержавних інвестицій;
 поліпшення стану в екологічній сфері держави, у тому числі, за
рахунок декарбонізації атмосфери;
 поліпшення стану в соціальній сфері держави за рахунок
створення нових робочих місць та підвищення якості життя
широких верств населення.
Одним із важливих державних заходів для розвитку відновлюваної енергетики в Україні за участі фахівців ІВЕ НАН України (в той
час – співробітники Інституту електродинаміки НАН України) було
створення Програми державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики, схваленої Постановою Кабінету Міністрів України №1505
від 31.12.1997 р. Для підвищення рівня освоєння енергії нетрадиційних та відновлюваних джерел в Україні були розроблені
Додаткові заходи до Програми НВДЕ, в яких пріоритетними
напрямами визначено впровадження вже розробленого ефектив-
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ного енергетичного обладнання на основі ВДЕ, яке може якнайшвидше забезпечити економію паливно-енергетичних ресурсів, та
виконання перспективних науково-технічних робіт за основними
напрямами відновлюваної енергетики.
ІВЕ НАН України здійснював науковий супровід Комплексної
програми будівництва вітрових електричних станцій (ВЕС) в
Україні, розробленої на виконання Указу Президента України від
02.03.1996 року №159 і схваленої постановою Кабінету Міністрів
України від 03.02.1997 року №137. Реалізація заходів Програми
внесла великий вклад у розвиток відновлюваної енергетики
України. Реалізація Програми сприяла забезпеченню окремих
регіонів країни додатковою електроенергією, відповідному
зменшенню витрат органічного палива та запобіганню шкідливих
викидів за рахунок екологічно чистого виробництва енергії,
зростанню конкурентоспроможності вітчизняного виробництва
ВЕУ та зменшення імпорту енергоустаткування.
Головні завдання Програми: визначення напрямів збалансованого розвитку вітроенергетичного комплексу та заходів забезпечення зростання обсягів виробництва електроенергії ВЕС, створення умов для виготовлення вітчизняних ВЕУ та устаткування для
ВЕС з використанням потужностей конверсійних підприємств,
розроблення нормативної бази, виділення пріоритетних завдань
НДДКР та експлуатації ВЕС, створення умов для зменшення
забруднення довкілля.
У Комплексній програмі будівництва ВЕС було передбачено
кошти (в межах трьох відсотків від загальних відрахувань) на
нормативно-технічне забезпечення та науково-технічний супровід, у тому числі, на науково-дослідні роботи. Для координації
досліджень та наукового супроводу Програми Рада прийняла
рішення про створення Міжвідомчого науково-технічного центру з
вітроенергетики (МНТЦВ) на базі інституту електродинаміки НАН
України, та науково-технічної ради (НТР) при Міжгалузевій координаційній раді. Директором МНТЦВ та головою НТР став доктор
технічних наук С.О. Кудря. У 2000 р. Рада розглянула та схвалила
основні напрями діяльності МНТЦ вітроенергетики, структуру,
штатний розклад, кошторис на утримання та придбання облад80
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нання. До основних напрямів діяльності МНТЦВ було віднесено:
формування перспективних науково-технічних напрямків розвитку
вітроенергетики в Україні; організацію та проведення експертизи
наукових, технічних, соціально-економічних програм і проектів у
цій галузі; техніко-економічне обґрунтування проектів з вітроенергетики з урахуванням основних показників типу вітрових характеристик, виробітку електроенергії і її собівартості, розміру капіталовкладень, тощо.
Науково-технічна рада була створена як дорадчий консультативно-експертний орган Міжгалузевої координаційної ради з питань
формування обгрунтованої єдиної технічної політики, спрямованої
на забезпечення розвитку науково-технічного потенціалу вітроенергетики, впровадження у виробництво вітроенергетичного обладнання новітніх досягнень вітчизняної і зарубіжної науки, техніки і
технологій. У складі НТР було забезпечено представництво основних науково-технічних напрямків вітроенергетики з урахуванням
інтересів різних міністерств та відомств України. Діяльність НТР
здійснювалась на громадських засадах. До основних завдань її
діяльності віднесено:
 забезпечення проведення єдиної науково обгрунтованої технічної політики в галузі вітроенергетики;
 прогнозування розвитку вітроенергетики, розробка пропозицій
щодо виконання завдань Комплексної програми будівництва
ВЕС;
 визначення напрямків наукових досліджень із забезпечення
розвитку вітроенергетики, кваліфікована оцінка їхнього стану і
перспектив подальшого проведення;
 експертна оцінка результатів вітчизняних і зарубіжних дослідно
-конструкторських робіт в галузі вітроенергетики;
 розгляд звітів про результати проведення НДДКР, аналіз їх
науково-технічного рівня, видача рекомендацій з приводу
їхнього подальшого використання;
 розгляд і оцінка окремих ТЕО і робочих проектів будівництва
ВЕС;
 розгляд і оцінка технологічних проектів виробництва складного
вітроенергетичного обладнання;
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 розгляд звітів Міжвідомчого науково-технічного центру з

вітроенергетики в частині його науково-технічної діяльності;
 розгляд пропозицій щодо розробки та впровадження нового

вітроенергетичного обладнання.
Програма наукового-технічного супроводження Комплексної
програми будівництва ВЕС розроблялася з метою забезпечення
виконання робіт на всіх етапах створення ВЕС на високому науково-технічному рівні. Основні напрями виконання науковотехнічних робіт після розгляду на Науково-технічній раді виносилися на затвердження до Міжгалузевої координаційної ради. До
реалізації програми залучалися організації та окремі спеціалісти,
які мали необхідний досвід виконання запланованих робіт
(доктори та кандидати наук, наукові співробітники, а також
висококваліфіковані фахівці). Першими завданнями програми
були: вітроенергетичний потенціал; перспективні вітрові площадки; економіка ВЕС; інвестиційні проекти з вітроенергетики; експлуатація ВЕС, ефективність їхнього функціонування; ВЕУ – перспективи використання та можливості виробництва; нормативна документація для ВЕУ та ВЕС; загальні питання з вітроенергетики.
Після створення Інституту відновлюваної енергетики НАН
України у 2004 р. основним координатором та виконавцем зазначених робіт, поряд з МНТЦ вітроенергетики, став відділ вітроенергетики інституту. В результаті виконаних фахівцями Інституту робіт
були отримані важливі наукові і практичні результати в галузі
створення сучасних електромеханічних систем, що використовують енергію вітру.
У 2009 році Інститутом відновлюваної енергетики НАН України
розроблена «Програма підвищення енергоефективності в Автономній Республіці Крим на 2010–2014 рр.», затверджена Постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим №1569-5/10 від
17.02.2010 р. Фахівцями Інституту відновлюваної енергетики НАН
України досліджено, визначено та обґрунтувано базові прогнозні
показники використання в Україні на період до 2030 року вітрової,
сонячної та геотермальної енергії, енергії малих рік, біомаси, енергії
довкілля з використанням теплових насосів, а також альтернативних
видів палива.
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Результати роботи забезпечать підвищення ефективності під час
проведення проектних робіт та впровадження інвестиційних проектів у розробку державних програм та заходів у галузі відновлюваної
енергетики; сприятимуть підвищенню обсягів заощадження традиційних паливно-енергетичних ресурсів за рахунок використання
енергії відновлюваних джерел.
В ІВЕ НАН України виконано розділ «Напрями та рівні розвитку
використання нетрадиційних, відновлюваних та позабалансових
джерел енергії» Енергетичної стратегії України до 2030 р. та подальшу перспективу та розроблено регіональні програми розвитку
вітроенергетики в АР Крим, Донецькій, Запорізькій, Миколаївський і
Херсонській областях.
Для стимулювання розвитку відновлюваної енергетики України
Інститут бере участь у створенні законодавчо-правової бази
відновлюваної енергетики, використовуючи різні важелі, в першу
чергу, – надання інформаційної підтримки у вигляді запитів,
аналітичних довідок, консультацій тощо.
Важливими етапами стимулювання розвитку відновлюваної
енергетики є прийняття Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо стимулювання заходів з енергозбереження» №760-V (2007) (яким запроваджено деякі пільги у
використанні нетрадиційних відновлюваних джерел енергії та
альтернативного палива) і Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо встановлення «зеленого» тарифу»
№601-VI (2008) (за яким закуповується електроенергія, вироблена
на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні
джерела енергії). В результаті наданої ІВЕ НАН України аналітичної
довідки до розгляду Міжвідомчої комісії з питань науковотехнологічної безпеки при Раді національної безпеки і оборони
України питання «Проблеми науково-технологічного забезпечення розвитку нетрадиційних відновлюваних джерел енергії в
Україні як основи майбутньої екологічно безпечної енергетики та
енергетичної незалежності держави» та доповіді на засіданні
РНБО прийняли рішення стосовно способів та механізмів стимулювання розвитку відновлюваної енергетики України.
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У 2017 р. з метою комплексного вирішення проблеми виведення з кризи енергетики і, одночасно, енергетичного машинобудування, колективом ІВЕ НАН України за участі ІПМ НАН України
розроблено стратегічний документ «Дорожня карта комплексного
розвитку вітроенергетики і машинобудування України», узгоджений з усіма зацікавленими органами виконавчої влади України і
Президією НАН України, затверджений Мінекономрозвитку
України (рис. 33). За дорученням Першого віце-прем’єра України
положення Дорожньої карти мають бути враховані в числі основних засад у розробці Державної комплексної цільової програми
розвитку відновлюваної енергетики як складової галузі низьковуглецевої економіки.
Реалізація Дорожньої карти
забезпечить відповідні державні органи інструментарієм для
багатокритеріальної оптимізації і узгодження між собою
енергетичної,
екологічної,
економічної і інвестиційної
політики
щодо
розвитку
енергетики, які мають враховувати одночасно і збалансовано
інтереси як держави, так і
приватних інвесторів.

Рисунок 33. Дорожня карта
комплексного розвитку
вітроенергетики і
машинобудування України
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Інститут відновлюваної енергетики НАН України має широку географію міжнародної наукової співпраці: Академії наук Вірменії, В'єтнаму, Китаю, Узбекистану, науково-дослідні центри відновлюваної
енергетики в Німеччині, Данії і США, Інститут електротехніки в Польщі, Міністерство екології в Македонії і ряд інших.
Науковці Інституту відновлюваної енергетики НАН України
здійснюють міжнародне співробітництво з Європейською асоціацією відновлюваних джерел енергії «Євро-солар», з Центром сонячної енергетики (Solarzentrum Mecklenburg-Vorpommern, Німеччина), Фолькецентром (Данія), Міжнародним центром малої гідроенергетики, компаніями Бетен (Франція), Антап-Україна, Апогей
ГмбХ та іншими, в контексті підвищення ефективності роботи систем на основі відновлюваних джерел енергії.
У рамках співробітництва для вивчення сучасних технологій та
їх застосування створено «Українсько-польський центр розвитку
технологій відновлюваних джерел енергій і енергоефективності»,
де впроваджені нові технології та обладнання (рис. 34–36).
ІВЕ НАН України проводить спільні дослідження, обмін інформацією з іноземними партнерами (Німеччина, Іспанія, Австрія, Данія, Македонія, Чорногорія, Білорусь, Китай, ОАЕ та іншими) в ме-

Рисунок 34. Енергетичні системи Українсько-польського
центру відновлюваної енергетики
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жах двостороннього співробітництва. У рамках впровадження технологій вітроводневих систем відділ комплексних енергосистем
інституту співпрацює з Folkecentre (Данія).
У межах двостороннього співробітництва міжнародне наукове
та науково-технічне співробітництво Інституту здійснювалося з установами Бельгії (NOVOSTAR spr) та Македонії (підприємство
«Водовод»).

Рисунок 35. Відкриття українськопольського центру за участі ректора
НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»
і Надзвичайного та Повноважного
посла Польщі в Україні

Рисунок 36. Тренінги на базі
Українсько-польського центру
відновлюваної енергетики
НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

У рамках протоколу про співробітництво та партнерство між
ІВЕ НАН України та NOVOSTAR spr (Бельгія) розроблено рекомендації щодо економічної доцільності використання відновлюваної
енергетики для створення екологічно чистих технологій енергозабезпечення рекреаційних територій, заповідників, ботанічних садів (на прикладі Національного ботанічного саду ім. М. Гришка
НАН України у Києві) та щодо створення біокліматичного навчального центру на базі Національного ботанічного саду ім. М. Гришка
НАН України в Києві.
У рамках договору про науково-технічне співробітництво між
ІВЕ
НАН
України
і
Державним
підприємством
«Водовод» (Македонія) виконано техніко-економічне обґрунтування доцільності використання відновлюваних джерел енергії на
території м. Кочани та збудовані і введені в експлуатацію: світлофор на сонячній енергії; 10 паркових світильників від сонячних фо86
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тобатарей; вітроустановка, що генерує електроенергію потужністю
1,5 кВт.
Згідно з контрактом між ІВЕ НАН України та Компанією Сімак
Інзенерінг Дуел, Скопье (Македонія) виконано розрахунки теоретично-можливого потенціалу сонячних, вітрових, геотермальних
джерел енергії та енергії біомаси, висунуто пропозиції щодо створення стратегії економічного розвитку Вардарського регіону, здійснено вибір першочергових об’єктів використання цих джерел
енергії та запропоновано технологічні рішення. Встановлено, що
використання відновлюваних джерел енергії Вардарського регіону дозволить зменшити щорічне споживання органічного палива у
кількості, що дорівнює 580 тис. т н.е. та забезпечить скорочення
викидів вуглекислого газу в об’ємі 422 тис. тон.
З 2004 р. молоді науковці Інституту беруть участь у навчальних
програмах Американської Ради «Відкритий Світ», яка була заснована у 1999 р. і фінансується Конгресом США (рис. 37).
Інститут веде активну роботу щодо впровадження міжнародних проектів. Яскравим прикладом такої діяльності є виконання
проекту «Підвищення енергоефективності та стимулювання використання відновлюваної енергії в агрохарчових та інших малих та
середніх підприємствах
України». Проект виконується
Агентством
ООН з питань промислового розвитку за підтримки
Глобального
Екологічного Фонду.
Провідною установою для реалізації проекту обрано Інститут
відновлюваної енергетиРисунок 37. Відвідування членами
делегації програми «Відкритий Світ»
ки НАН України.
Національної лабораторії
відновлюваної енергетики (NREL), США
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У 2015 р. в ІВЕ НАН України було створено екобезпечний та
енергоощадний «Міжнародний інформаційно-демонстраційний
центр впровадження технологій відновлюваної енергетики та
трансферу технологій (рис. 38).

Рисунок 38. Нові приміщення Інституту відновлюваної енергетики
НАН України, вул. Метрологічна

Основні напрями діяльності центру: демонстрація новітніх технологій використання відновлюваної енергії та енергоефективних
технологій, інформаційні науково-технічні заходи з підвищення
енергоефективності і стимулювання використання відновлюваної
енергії в різних галузях господарства, трансфер і вивчення технологій, інтеграції новітніх рішень у галузі відновлюваної енергетики
й енергоефективних технологій у енергетичну інфраструктуру України, демонстрація енергоефективних технологій відновлюваної
енергетики в будівництві. Для реалізації цього проекту створюється консорціум, що залучає міжнародних партнерів і грантові фінансові програми.
У результаті міжнародної наукової діяльності ІВЕ НАН України
налагоджуються нові контакти, зв’язки, угоди про співпрацю, які
сприятимуть виходу на більш високий національний та міжнародний рівень у галузі науки і техніки з урахуванням політичних та соціальних тенденцій нашої країни у сфері енергозабезпечення за
рахунок впровадження відновлюваних джерел енергії (вітру, Сонця, енергії малих річок, відновлюваних органічних енергоносіїв,
геотермальних енергоджерел) у приватному та промисловому
секторах економіки.
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За період 2004–2020 рр. в ІВЕ НАН України розроблено та затверджено 39 стандартів у галузі відновлюваної енергетики.
Нижче надано повний перелік стандартів.
1. ДСТУ IEC 61400-21:2002. Системи турбогенераторні вітряні. Частина 21. Вимірювання та оцінювання характеристик якості енергії вітряних турбін, підключених до мережі. – Введ. 01.10.2003
р. – К.: Держспоживстандарт України, 2004. – 32 с.
2. ДСТУ IEC/TS 61400-23:2003. Системи турбогенераторні вітряні.
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Інститут відновлюваної енергетики НАН України бере активну
участь у створенні об’єктів інтелектуальної власності; основними
продуктами інтелектуальної праці співробітників ІВЕ НАН України є
винаходи та корисні моделі.
У 2008 році на підставі Розпорядження Президії НАН України
«Про підрозділи з питань трансферту технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності» та на виконання Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферту технологій» в ІВЕ НАН України було створено відділ з питань трансферту технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності.
За час існування ІВЕ НАН України було отримано 20 патентів України на винахід та 84 патенти України на корисну модель. Серед
всіх об’єктів інтелектуальної власності, створених співробітниками
ІВЕ НАН України, можна виділити багато технічних інноваційнопривабливих рішень з усіх напрямків діяльності інституту, зокрема:
 патент України на винахід №82692 «Сепаратор для відокремлення газу від рідини» (12.05.2008 бюл. №9 автор: Кравченко І.П.). Запропонований пристрій належить до геотермальної
енергетики і може знайти застосування в нафтогазовидобувній,
в нафтопереробній та хімічній галузях, у водопостачанні з метою очищення рідини від супутнього чи розчиненого в ній газу,
а також для подальшого використання відокремленого газу як
енергоносія або промислової сировини;
 патент України на корисну модель №42421 «Спосіб опалення та
гарячого водопостачання будівель з використанням сонячної
енергії та низько потенційної теплоти води» (12.12.2009 бюл.
№13 автори: Пуховий І.І., Кудря Т.С.), у якому сезонною зміною
розташування абсорбера сонячного колектора забезпечується
зменшення пікових навантажень на традиційну систему опа93
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лення та гарячого водопостачання, скорочення витрат на кондиціювання повітря та зниження капвкладень в систему опалення;
 патент України на винахід №90986 «Спосіб передачі теплоти до
віддалених споживачів та пристрій для його здійснення» (10.06.2010 бюл. №11 автор: Кравченко І.П.) , в якому пристрій може бути застосований як в традиційних умовах, так і в
умовах, коли споживач теплоти знаходиться на такій віддаленій
відстані від джерела теплоти, що застосування традиційної теплотраси і технічно, і економічно недоцільне через великі капітальні витрати на її створення та підтримання в належному технічному стані, особливо в важкодоступних місцях;
 патент України на винахід №93941 «Сонячний колектор» (25.03.2011 бюл.№6 автори: Кучинський В.П., Рєзцов В.Ф.,
Суржик А.Н. ), в якому в основу винаходу поставлена задача
удосконалення конструкції основних вузлів сонячного колектора з використанням сучасних високоміцних і довговічних полімерних матеріалів, що забезпечить високі теплотехнічні характеристики колектора, спрощення технології виготовлення, монтаж та ремонт; за рахунок цього збільшується надійність, економічна ефективність та довговічність сонячного колектора. Разом
це дозволяє домогтися окупності витрат на створення та обслуговування сонячного колектора в межах одного-двох експлуатаційних сезонів;
 патент
України
на
винахід
№99965
«Вітроустановка» (25.10.2012 бюл. №20 автори: Коханєвич В.П., Шихайлов М.О., Головко В.М.). В основу моделі вітроустановки поставлена задача здійснення ефективної орієнтації установки за
напрямком вітру при зменшеній довжині хвостової балки за рахунок збільшення обертального моменту відносно осі обертання гондоли. Вітроустановка, що складається з поворотної гондоли, ротора, опори та системи орієнтації за напрямком вітру, яка
відрізняється тим, що система орієнтації виконана у вигляді ротора Савоніуса, встановленого на хвостовій балці з можливістю
обертання у вертикальній площині. Використання як флюгерної
площини ротора Савоніуса, що обертається, дозволить зменши94
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ти виліт хвостової балки і додатково отримувати енергію від
електрогенератора, вал якого жорстко з’єднаний з ротором Савоніуса;
 патент України на корисну модель №81015 «Вітроенергетична
установка» (25.06.2013 бюл.№12 автори: Мхітарян Н.М., Кудря С.О., Кравченко І.П.), де досягається очікуваний технічний результат, а саме: підвищується коефіцієнт використання енергії
вітру, ККД і потужність установки за рахунок майже подвоєного
вітрового впливу на один приєднаний механізм, що визначається площею, охоплюваною кожним вітровим колесом, зменшується загальна маса гондоли завдяки тому, що маса інтегруючого редуктора суттєво менша за масу приєднаного механізму,
зменшується навантаження на опору, покращуються експлуатаційні умови з обслуговування приєднаних механізмів;
 патент України на корисну модель №87910 «Двоконтурна комбінована геліосистема» (25.02.2014 бюл.№4 автори: Гамарко О.В., Запорожець Ю.М., Рєзцов В.Ф., Суржик Т.В.,
Пундєв В.О., Шевчук В.І.), де досягається очікуваний технічний
результат, а саме: вдосконалення двоконтурної геліосистеми
шляхом оснащення її контуром комбінованих фотоелектричних
модулів з акумулятором електричної енергії та інвертором,
опріснювачем з датчиками рівня води та концентраторами сонячної енергії для геліоколекторів, що відповідно забезпечать
перетворення сонячної енергії в електричну для живлення насоса, опріснення морської води, доведення температури теплоносія до величини, необхідної для робочого процесу в опріснювачі;
 патент України на винахід №109496 «Вітроустановка для виробництва теплоти» (25.08.2015 бюл. №16 автори: Головко В.М.,
Коханєвич В.П., Шихайлов М.О., Пермінов Ю.М.). Поставлена
задача вирішується тим, що теплогенератор виконаний у вигляді електроіндукційного нагрівача, в якому генерування теплоти
виконується за рахунок струмів Фуко, що виникають у нерухомому диску під час проходження над ним постійних магнітів.
При цьому постійні магніти жорстко закріплені на першому диску за колом в порядку чергування полюсів. Відомо, що змінний
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магнітний потік, коли проходить за феромагнітною поверхнею,
наводить в ній вихрові струми (струми Фуко), які в свою чергу
викликають джоулеві втрати. Ці втрати пропорційні квадрату
частоти перемагнічування. Крім того, у запропонованій конструкції є можливість регулювати кутові швидкості ротора та її потужності завдяки збільшенню навантаження на ротор при збільшенні кутової швидкості ротора. Це виходить автоматично завдяки зменшенню проміжку між дисками;
 патент України на корисну модель №111927 «Енергоефективний будинок з комбінованою геліосистемою гарячого
водопостачання та кондиціювання» (25.11.2016 бюл. №22 автори: Рєзцов В.Ф., Суржик Т.В., Кучинський В.П.). В основу корисної моделі поставлено задачу створення такої конструкції енергоефективної будівлі, яка дозволила би поряд з високою тепловою ефективністю та наявністю геліосистеми гарячого водопостачання забезпечити ефективну роботу автономної системи
сонячного охолодження з використанням АГХУ. Поставлена задача вирішується тим, що в енергоефективному будинку, який
має теплоізольовані стіни та дах, додано систему гарячого водопостачання;
 патент України на корисну модель №117987 «Сепаратор геотермальної води» (10.07.2017 бюл. №13 автори: Олійніченко В.Г.,
Величко В.В.). В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалення сепаратора геотермальної води шляхом зміни режиму течії газоводяної суміші перед сепаратором, забезпечення гасіння додаткових динамічних, циклічних, знакозмінних навантажень, що виникають при снарядному режимі газоводяної
суміші, які можуть розхитувати сепаратор. Для досягнення такої
мети перед сепаратором геотермальної води, який під’єднано
до видобувної свердловини і встановлено вертикально, додатково розміщують ємність, з’єднану з ним по газовому та водному каналах.
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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ

ІВЕ НАН України підвищуватиме рівень фундаментальних, прикладних досліджень і впровадження нових розробок і технологій.
Першочерговими завданнями є:
 розробка та використання комплексних енергосистем на основі відновлюваних джерел енергії та різних видів акумулювання
для підвищення ефективності освоєння відновлюваних джерел енергії;
 розробка основ принципово нової енергетичної стратегії, орієнтованої на перехід до низьковуглецевої економіки з використанням переваг інноваційних технологій відновлюваної і водневої енергетики, і відповідних дорожніх карт реалізації цієї
стратегії;
 удосконалення режимів експлуатації наявного обладнання на
основі відновлюваних джерел енергії;
 розробка нової техніки, технологій та матеріалів.
До нових фундаментальних наукових і науково-прикладних
проблем, які необхідно вирішувати найближчим часом та на подальшу перспективу, належать такі:
 прогнозування тенденцій розвитку використання відновлюваних джерел енергії в Україні та в світі з урахуванням потенціалів відновлюваних джерел енергії різних видів;
 щорічне уточнення показників технічно-досяжного енергетичного потенціалу перспективних для освоєння видів відновлюваних джерел енергії України;
 розробка науково-технічних засад і методів підвищення ефективності використання відновлюваних джерел енергії;
 розробка методів аналізу процесів із використанням відновлюваних джерел енергії;
 розробка методів оцінювання ресурсу систем енергопостачання;
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 розробка методів оптимізації комплексних систем для забез-

печення надійності роботи в умовах стохастичності параметрів
енергії первинного джерела;
 створення нової техніки та технологій перетворення енергії
відновлюваних джерел;
 створення нових матеріалів і технологій виробництва енергетичного обладнання відновлюваної енергетики; розробка ефективних акумуляторів теплової та електричної енергії, отриманої з використання відновлюваних джерел енергії та систем
акумулювання на основі водню;
 підвищення надійності роботи енергосистем на основі ВДЕ завдяки комплексному використанню відновлюваних джерел,
систем акумулювання електричної та теплової енергії, зокрема
на основі водню, розумних мереж і теплових насосів;
 створення екологічно чистого електротранспорту із заряджанням від фотобатарей, транспорту на основі біопалива та на основі водню;
 розробка математичних моделей та проведення аналізу теплових і гідродинамічних процесів в системах видобування геотермальної теплоти з урахуванням термов’язкопружної фільтрації в підземних проникних шарах;
 розробка науково-технічних засад та методів підвищення
енергоефективності використання відновлюваних органічних
енергоносіїв;
 створення математичних моделей оцінювання економічної і
суспільної ефективності реалізації технологій використання
відновлюваних видів енергії.
Важливим напрямом діяльності Інституту є роботи, спрямовані
на розвиток національної енергетичної політики в області відновлюваної енергетики України, для виконання планів інтеграції в
Євросоюз. У зв’язку з цим, триватимуть роботи, які виконуються
на замовлення державних органів України – Кабінету Міністрів
України, Міністерства освіти та науки України, Державного агенства енергоефективності та енергозбереження України.
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ДОДАТКИ

Полігон «Десна». Будинок з автономним енергозабезпеченням за рахунок ВДЕ

Завод «Южмаш». Цех з виробництва ВЕУ USW 56-100 та Turbowind T600
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Робочі будні фахівців Міжгалузевого науково-технічного
центру вітроенергетики (2003 р.)

2004 рік. Зустріч директора Інституту з депутатом
Бундестага Германом Шеєром, одним із засновників
системи «зелених» тарифів
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ДОДАТКИ

Спільна зустріч керівництва Інституту, представників НТТУ «КПІ ім. Ігоря
Сікорського» та фонду Герберта Ебера з Германом Шеєром

Навчальна поїздка експертів проекту UNIDO/GEF до Німеччини
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2006 рік. Виступ С.О. Кудрі на міжнародній конференції з сонячної
енергетики у SolarZentrum-MV, Німеччина

Участь представника Інституту відновлюваної енергетики
НАН України та МНТЦ вітроенергетики у роботі
делегації України в Ганновер Мессе у 2006 році

102

ДОДАТКИ

Зустріч керівництва Інституту та представників НТТУ «КПІ ім. Ігоря
Сікорського» з представниками Посольства Польщі в Україні

Комплексна система енергоживлення корпусу
Інституту НАН України, розташована в Ботанічному саду
ім. М.М. Гришка (м. Київ)
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Гібридний екомобіль з електро- та біодизельним двигуном на базі
серійного автомобіля ГАЗ «Соболь»,
розроблений за участі фахівців ІВЕ НАН України

Прототип електроциклу на базі серійної моделі Київського мотозаводу
«Дніпро-300», розроблений за участі фахівців ІВЕ НАН України
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ДОДАТКИ

За рік до анексії Криму, Міжнародна науково-практична конференція
«Відновлювана енергетика XXI століття», АР Крим, смт. Миколаївка

2017 рік. Учасники науково-практичної конференції
«Відновлювана енергетика та енергоефективність
у XXI столітті» в НТТУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»
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Директор Чеської водневої технологічної платформи Карін Стеглик,
Голова «Української водневої ради» О.О. Рєпкін, член-кореспондент
НАН України С.О. Кудря на відкритті науково-практичної конференції
«Відновлювана та воднева енергетика –2018»

Доповідь директора ІВЕ НАН України, члена-кореспондента НАН
України С.О. Кудрі на засіданні Президії НАН України
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