
Звіт про діяльність 
Інституту відновлюваної енергетики 

НАН  України за 2019 р.
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 фізико-технічні  основи  процесів  перетворювання   і 
використання сонячної  енергії;
 наукові  основи перетворювання   і  використання 

енергії вітру;
 теплофізичні основи  використання  геотермальної 

енергії;
 наукові основи  процесів  перетворювання   і 

використання  енергії малих  річок  і морів;
 наукові  основи перетворювання  і використання 

відновлюваних органічних  енергоносіїв;
 технології і системи  комплексного  використання 

відновлюваних джерел   енергії.

Основні   наукові   напрями   діяльності   інституту 
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Відділ комплексних 
енергосистем

Відділ   сонячної 
енергетики

Відділ 
вітроенергетики

Відділ 
гідроенергетики

Відділ відновлюваних 
органічних 

енергоносіїв

Відділ 
геотермальної 

енергетики
Міжнародний інформаційно-

демонстраційний 
центр відновлюваної 

енергетики та трансферу 
технологій

Науково-освітнє об’єднання «Спільна
кафедра відновлюваної енергетики»

на факультеті електротехніки та автоматики   
НТУУ   «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 

ДП «Міжгалузевий 
науково-технічний 

центр вітроенергетики 
ІВЕ НАНУ»

Науково-технічні й науково-
організаційні підрозділи

Допоміжні 
підрозділи

Інститут відновлюваної енергетики НАН України
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2017 2018 2019

Спискова чисельність 
працівників інституту 165 185 199

З них жінок 75 (47,3%) 73 (51,5%) 70 (51,7%)
Чисельність наукових 

працівників 87 83 82

В  інституті працює:
докторів наук 11 12 14

кандидатів наук 24 25 24
Середній вік  працівників:

кандидатів наук 51,9 51,9 52,4

докторів наук 68,8 65,8 64,9
наукових 

співробітників 52,3 51,2 52,2

загальний 54,4 52,9 51,7

Кадровий склад
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Кількість молодих науковців
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Категорія 2015 2016 2017 2018 2019

Всього наукових працівників 68 69 87 83 82

Молоді науковці і спеціалісти, 
% від загальної кількості науковців

34      
50 %

36     
52 %

34     
39 %

26     
31 %

28 
34%

Кандидати наук всього 13 14 24 25 24
Кандидати наук віком до 35 років,                                  

% від загальної кількості
кандидатів наук

2        
15 %

2       
14 %

5       
21 %

5        
20 %

4        
17 %

Доктори наук  всього 7 7 11 12 14

Доктори наук віком до 40 років - - - - 1

Аспіранти 6 8 7 6 6

Поповнення молодими спеціалістами 9 1 6 5 11



Середня    заробітна    плата, грн
РІК 

ПОКАЗНИК                       
2015 2016 2017 2018 2019

ПО    ІНСТИТУТУ 5578 5991 6097 8588 9426

У   НАУКОВИХ    ВІДДІЛАХ 5825 6058 7590 9600 10843

НАУКОВИХ   СПІВРОБІТНИКІВ  7072 7599 9335 11660 13409
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Фінансування науково-дослідних робіт, тис. грн
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Рік
Бюджет:

Господарчі
договори

Загальне 
фінансуваннявідомче 

замовлення
конкурсні  
проекти

2015 14082,557
92,46%

295,2
1,94%

853,114
5,6%

15230,871
100%

2016 12242,827
91,82%

410,0
3,08%

679,836
5,1%

13332,663
100%

2017 16097,159
90,65%

581,8
3,28%

1077,346
6,07%

17756,305
100%

2018 19837,895
89,56%

1168,8
5,28%

1142,854
5,16%

22149,549
100%

2019 21509,375
89,56%

815,4
3,39%

1692,554
7,05%

24017,329
100%



Впроваджено 10 розробок
у таких організаціях:
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 Державне підприємство "Південне - альтернативні 
джерела“ - 1

 Громадська спілка "Асоціація сонячної енергетики 
України“ - 2

 Державний проектно-вишукувальний науково-
дослідний інститут "Укренергомережпроект“ - 1

 НБС імені М.М.Гришка НАН України - 1
 Громадська спілка "Енергетична асоціація "Українська 

воднева рада“ - 2 
 ДП ІНСТИТУТ   "УКРНДІПРОЕКТ“ - 3
 Спеціалізований клінічний санаторій "ПЕРЕМОГА“ - 1
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Надходження Установи від 
Глобального екологічного фонду (ГЕФ) / ООН з промислового розвитку (ЮНІДО)

Global Environmental Facility/ (GEF)/ United Nations Industrial Development 
Organization (UNIDO)

Проєкт : «Підвищення енергоефективності та стимулювання використання 
відновлюваної енергії в агро-харчових та інших малих та середніх підприємствах 

(МСП) України»
Національний координатор проекту : Кирильчук  І. Г.

Керівник наукової частини : чл.-кор. НАНУ Кудря С. О. 
Загальний обсяг фінансування – 5,156 108 млн  дол. США

Рік Назва   роботи Фінансування, USD

2014 «Організація і участь у конференціях, семінарах, 
наглядових радах та прес-клубах» 3 250

2015

«Створення електронного Атласу відновлюваної 
енергетики України та проведення розрахунків 

енергетичного потенціалу відновлюваної енергетики 
України в регіональному розрізі»

26 050

2016
«Аналітична підтримка Держенергоефективності в 

розробці нормативно-правових та регуляторних актів у 
галузі відновлюваної енергетики»

4 780

2018 
2019

«Аналіз світового досвіду щодо розвитку відновлюваної 
енергії в Україні та підготовка відповідних рекомендацій» 33 706 

2014 
2019 Всього 67 786



Проєкт ЮНІДО/ГЕФ
складався з 4х компонентів

10

1. Підтримка політики у 
сфері енергоефективності

(ЕЕ) і відновлюваної 
енергетики (ВЕ)

2. Сприяння впровадженню          
технологій  ЕЕ і ВДЕ

3. Стратегія зміцнення 
потенціалу ЕЕ і ВДЕ в 

промисловості

4. Підвищення рівня 
обізнаності та розбудова 

потенціалу серед 
енергомістких МСП



Сприяння  впровадженню  технологій 
енергоефективності і ВДЕ
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“Іван Степанович 
Кільган”, фермерське 
господарство, Львівська 
обл.

ТОВ “Фірма Варіація”, 
Київська обл.

“Дружба”, 
сільськогосподарський 
кооператив,  Одеська обл.



Навчальні поїздки
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Підвищення обізнаності. Тренінги
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Проведено тренінги 
з використання 

енергоефективних технологій і ВДЕ,
впровадження систем і 

стандартів енергоменеджменту, 
сучасних практик зі зміни палива 



З участю науковців інституту 
за час виконання проєкту ЮНІДО  

було підготовлено і видано
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Звіт про результати 
діяльності

Інформаційні  і 
навчально-методичні 

матеріали

22 методичні вказівки



*Подано до захисту в  2018 році: 2 кандидатські  дисертації - ІВЕ (захист 06.03.2019 р.),
1 докторська дисертація - з інших установ (захист 10.04.2019 р.)  

Спеціалізована    вчена   рада 

Захист 2015 2016 2017 2018 2019
Разом 

2015-2018

Захист дисертацій у ІВЕ НАН України за 2014-2018 рр.

Кандидатських 2 2 4 2* 4 12
Докторських 1 - - 1* 3 4

Захист дисертацій співробітниками ІВЕ НАН України за 2014-2018 рр.
Кандидатських 1 2 3 2* 3 9

Докторських 1 - - - - 1

15

У  ІВЕ  НАН  України  функціонує  Спеціалізована  вчена рада  (СВР) 
з  правом  прийняття до  розгляду і  проведення захисту дисертацій
на  здобуття наукового ступеня докт. техн. наук  за  спеціальністю   

05.14.08 - «Перетворювання відновлюваних видів енергії» 
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Опис публікацій Разом 2017 2018 2019
Загальна кількість публікацій,  у тому числі: 375 163 118 94

-статті у журналах, що індексуються  в 
міжнародних базах даних                                                            
(з них у Scopus, Web of Science)

54 
(19)

24 
(6 )

19 
(6)

28 
(7)

- статті у фахових журналах 146 63 43 40

- тези конференцій                                                                    
(з них міжнародних) 

187 
(182)

73
(72)

67 
(65)

47 
(45)

- монографії й розділи 9 2 4 3
- інші публікації 33 25 4 4
Статті, що індексуються  в міжнародних базах 
даних,  на 1 науковця 

0,64 0,28 0,23 0,34

Статті у фахових журналах  на 1 науковця 1,74 0,72 0,52 0,49

Публікації  на 1 науковця 4,46 1,87 1,42 1,15

Публікації

Прийнято рішення щодо включення журналу “Відновлювана енергетика”
в міжнародну базу EBSCO, починаючи від №3 за 2019 р. (17 статей).
Подано заявки на включення журналу в бази Scopus і Web of Science.
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Патентна й інформаційна діяльність

2015 2016 2017 2018 2019 Разом

Подано заявок 4 9 16 10 7 46

Отримано рішень 4 9 10 14 8 45

Чинні патенти 77 57 69 58 74 ̃

За   2017-2019 рр. було видано      
12 випусків 

науково-прикладного журналу 
«Відновлювана енергетика»

01 січня 2020 року набувають чинності
три  Національні стандарти України
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Цитованість, індекс Гірша за Google Scholar (січень 2020) 
№ ПІБ співробітника Цитованість h-index
1 Кудря С.О. 464 10
2 Жовмір М. М. 405 12
3 Гаєвський О. Ю. 209 8
4 Васько П. Ф. 174 6
5 Кузнєцов М. П. 88 5
6 Вишневська Ю. П. 59 4
7 Морозов Ю. П. 50 3
8 Головко В. М. 46 3
9 Тащеєв Ю. В. 45 3

10 Клюс С. В. 44 4
11 Рєзцов В. Ф. 37 4
12 Лисак О. В. 37 3
13 Хіменко О. В. 35 3
14 Маслюкова З. В. 34 3
15 Тучинський Б. Г. 33 3
16 Бриль А. О. 32 3
17 Четверик Г. О. 31 2
18 Яценко Л. В. 29 4
19 Мороз А. В. 25 3
20 Остапчук О. В. 24 3
21 Ібрагімова М. Р. 24 3
22 Шинкаренко Л. Я. 24 3
23 Суржик Т. В. 20 3
24 Дідківська Г. Г. 20 1
25 Іванченко І. В. 20 2

№ ПІБ співробітника Цитованість h-index
26 Будько В. І. 19 3
27 Клюс В. П. 17 2
28 Коханєвич В. П. 17 2
29 Шихайлов М. О. 16 2
30 Величко В. В. 15 2
31 Вербовий А. П. 13 2
32 Пазич С. Т. 13 1
33 Будько М. О. 12 2
34 Барило А. А. 12 3
35 Пермінов Ю. М. 12 2
36 Ніколаєвська Н. В. 9 2
37 Щокіна В. А. 9 2
38 Кушнір І. О. 8 2
39 Кармазін О. О. 6 2
40 Бондаренко Д. В. 5 2
41 Олійніченко В. Г. 4 1
42 Петренко К. В. 4 1
43 Мельник О. А. 3 1
44 Новицька Є. Г. 3 1
45 Матях С. В. 2 1
46 Шевчук В. І. 1 0



№ На замовлення 2015 2016 2017 2018 2019 Разом

1 Комітетів Верховної 
Ради України 1 4 2 1 - 8

2

Кабінету  Міністрів  
України  і Міністерств : 

енергетики, 
економічного розвитку, 

екології, аграрної 
політики 

2 3 4 1 4 14

3

Державного   агентства  
з енергоефективності
та енергозбереження 

України 

5 2 3 4 4 18

4 Президії  НАН України  
і наукових установ 7 2 5 4 5 23

5 Інших організацій 2 - 3 5 - 10

6 Всього 17 11 17 15 13 73

19

Науково-експертна   діяльність



У рамках XІIІ Всеукраїнського               
фестивалю науки:

• круглий стіл із участю провідних учених інституту на тему 
формування планів наукових досліджень у  галузі 
екологічно чистих  відновлюваних  джерел  енергії;

• чл.-кор. НАН України Резцов В.Ф. прочитав лекцію на тему 
«Електродинамічні моделі взаємодії світла з середовищем»  

2019 року   інститут організував: 
• XХ Ювілейну міжнародну науково-практичну конференцію

«Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI
столітті»;

• молодіжну секцію XХ Ювілейної міжнародної науково-
практичної конференції «Відновлювана енергетика та
енергоефективність у XXI столітті»;

• День відкритих дверей в ІВЕ НАН України і на кафедрі
відновлюваних джерел енергії НТУУ «КПІ ім. Ігоря
Сікорського»;

• наукові читання для молодих учених;
• «Дні науки» на кафедрі відновлюваних джерел

енергії НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» із залученням
шкільної і студентської молоді.
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Інститут  отримав  5 дипломів            
за  участь   

у   міжнародних   і  республіканських  
виставках  і  форумі :

• виставці-презентації наукових 
досягнень установ НАН України ХІІІ 
Всеукраїнського Фестивалю науки;

• ХХІІІ міжнародній виставці «Elkom
Ukraine 2019»;

• ХІІ Міжнародній спеціалізованій 
виставці «Енергоефективність. 
Відновлювана енергетика-2019»;

• ХІІІ Міжнародній спеціалізованій 
виставці «Енергетика в 
промисловості»;

• Міжнародному форумі інновацій 
«Innovation Market». 
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 VІІІ Міжнародна науково-практична конференція пам'яті І. І. Мартиненка «Енергозабезпечення
технологічних процесів», Таврійський державний агротехнічний університет ім. Дмитра Моторного, м.
Мелітополь, 13-14 червня 2019 р.
 ХІ Міжнародний форум і виставка сталої енергетики Центральної та Східної Європи, м. Київ, 16-18 жовтня
2019 р.
 конференція «Енергія та навколишнє середовище», Торгово-промислова палата Італії в Україні, м. Київ, 11
червня 2019 р.
 міжнародна конференція «Аукціонна система підтримки відновлюваної електроенергетики в Україні»,
Верховна рада України, IRENA, м. Київ, 21 лютого 2019 р.
 V Форум енергоефективного партнерства «Територіальні громади, держава, бізнес: прозорі інвестиції
моделі», Держенергоефективності України, м. Київ, 12 квітня 2019 р.
 ІІ міжнародний господарський форум «Смарт-місто та екосистема», Громадська організація «Розумне місто
та екосистема, м. Яремча, 05-10 лютого 2019 р.
 засідання міжнародної робочої групи для обговорення і підготовки концепції проєкту програми «Україна.
Водень», Енергетична асоціація «Українська воднева рада», Європейська комісія «Воднева Європа», м.
Ганновер, Німеччина, 28 березня - 04 квітня 2019 р.
 регіональна робоча нарада «Переваги відновлюваної енергії: чи зможе Південно-Східна Європа повністю
використовувати потенціал переходу на новий вид енергії?», Міністерство зовнішніх і економічних відносин
Боснії і Герцеговини та IRENA, м. Сараєво, Боснія і Герцеговина, 10-13 червня 2019 р.
 урочиста конференція, присвячена запуску нового проєкту Twinning «Розвиток відновлюваної енергетики в
Україні», Держенергоефективності України, м. Київ, 20 травня 2019 р.
 семінар «Нова нормативно-правова база ЄС щодо відновлюваної енергетики відповідно до Директиви (ЄС)
2018/2001 (RED II», Держенергоефективності України, м. Київ, 20 червня 2019 р.
 парламентські слухання «Пріоритет екологічної політики Верховної Ради України на наступні п’ять років»,
Верховна Рада України, м. Київ, 27 листопада 2019 р.
 та інші

Участь    у    конференціях,    семінарах,    форумах тощо
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Заходи з участю науковців  інституту

*  Семінари Наукової ради з проблеми  “Наукові основи   електроенергетики» секції 
«Процеси та системи перетворювання енергії відновлюваних та нетрадиційних джерел» 

Тип заходу 2015 2016 2017 2018 2019 Разом

Конференції 5 5 11 4 8 33

Виставки 4 6 6 5 5 26

Форуми
(національні,
міжнародні)

5 7 12 10 7 41

Семінари 3 3 4 2 5 17

Семінари* секції 12 12 12 12 12 60

Круглі столи - 1 2 5 7 15

Засідання, наради, 
тренінги

3 5 3 11 11 33

Разом 32 39 50 49 55 225



 Молодого  вченого  Іванчука В.Ю. нагороджено  дипломом  ІІІ  ступеня в  ІІ турі 
Всеукраїнського конкурсу  студентських  наукових  робіт  у  галузі «Енергетика» , що 
відбувся у ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 24

Інші показники діяльності інституту
 Інститут має:

 свідоцтво Міністерства освіти і науки України про внесення до Державного реєстру
наукових установ, яким надається підтримка держави (чинне до 13 січня 2021 р.);
 ліцензію на освітню діяльність у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні з
підготовки докторів філософії за спеціальністю 141 – «Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка» (наказ МОН України від 23.12.2016 р. № 1512л).

 ІВЕ НАН України є базовою установою з організації проведення енергоаудиту споруд НАН
України згідно з розпорядженням Президії НАН України від 04.12.2018 р. № 686 «Про проведення
енергоаудиту споруд НАН України». З метою підготовки осіб, відповідальних за енергоаудит в
установах НАН України, співробітники ІВЕ НАН України організували тренінг «Практичне застосування
відновлюваних джерел енергії, енергоефективності та енергоменеджменту». За результатами
роботи двох груп - у лютому і березні 2019 року - здобули сертифікати 47 слухачів.

 Директор інституту чл.-кор. НАН України Кудря С.О. є представником
Європейської асоціації відновлюваних джерел енергії «Євросолар» в Україні.

 2019 року директора інституту чл.-кор. НАН України Кудрю С.О. відзначено дипломом
Міжнародної Академії рейтингових технологій і соціології «Золота фортуна» і нагороджено
медаллю «Народна шана українським науковцям 1918-2018».

 Двом молодим ученим Щокіній В.А. і Хіменку О.В. присуджено премії Київського міського голови «За
особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва», номінація «Наукові
досягнення» (розпорядження Київського міського голови № 436 від 21 травня 2019 р.)

 Двоє  співробітників  отримували  стипендію НАН України для молодих учених



НАУКОВО-ОСВІТНЄ 
ОБ'ЄДНАННЯ

"СПІЛЬНА КАФЕДРА 
ВІДНОВЛЮВАНОЇ 

ЕНЕРГЕТИКИ" 

Освітня    діяльність
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Статистика випуску кафедри 
відновлюваних джерел енергії

Навчальний рік Бакалаври Спеціалісти Магістри 

2006/2007 15 - -
2007/2008 16 - -
2008/2009 22 15 -
2009/2010 22 8 7
2010/2011 21 12 10
2011/2012 14 (1 з відзнакою) 13 9 (7 з відзнакою)
2012/2013 14 (1 з відзнакою) 13 8 (6 з відзнакою)
2013/2014 20 8 5 (2 з відзнакою)
2014/2015 11 7 7 (5 з відзнакою)
2015/2016 15 (1 з відзнакою) 10 8 (3 з відзнакою)
2016/2017 16 (2 з відзнакою) 6 4 (3 з відзнакою)
2017/2018 19 (2 з відзнакою) 1 8 (1 з відзнакою)

Бакалаври Професійні магістри Наукові магістри
2018-2019 19 11 (5 з відзнакою) 1
2019-2020 18 12 (1 з відзнакою) 1

Разом 242 116 68



Дата
Назва 

конференції

Кількість 
учасників-
школярів

Кількість 
доповідей

Області-
учасники

15-16 травня 
2019 р.

XХ Ювілейна міжнародна 
науково-практична 

конференція 
"Відновлювана 
енергетика та 

енергоефективність у XXI 
столітті"

100 70

Волинська, Донецька, 
Дніпропетровська,

Запорізька, Житомирська, 
Сумська, Кіровоградська, 

Одеська, Харківська, Івано-
Франківська, Київська

і м. Київ.

18 травня
2018 р.

Науково-практична 
конференція 

"Відновлювана та воднева 
енергетика-2018"

70 26

Волинська, Донецька, 
Полтавська, Івано-

Франківська, Херсонська, 
Луганська, Київська 

і м. Київ.

26-28 
вересня 2018 

р.

XІХ Міжнародна науково-
практична конференція 

"Відновлювана 
енергетика та 

енергоефективність у XXI 
столітті"

56 21

Волинська, Полтавська, 
Кіровоградська, 

Дніпропетровська, Київська
і м. Київ.
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Робота  молодіжних  секцій



Італія

Австрія

Німеччина

Іспанія

Китай

Білорусь

Греція

Іран

Польща

ОАЕ

Ісландія

Укладено договори про співробітництво

28



Участь   у  діяльності   міжнародних   організацій
Директор інституту чл.-кор. НАН України, професор Кудря С.О. є

представником Європейської асоціації відновлюваних джерел енергії «Євросолар»
в Україні.

Співробітники інституту брали участь у роботі міжнародних комітетів, робочих
груп і редколегій, зокрема:
 редколегії міжнародного наукового журналу «Гелиотехника», Узбекистан: чл.-
кор. НАН України Кудря С.О. ;
 редколегії міжнародного наукового журналу «Альтернативная энергетика и
экология»: чл.-кор. НАН України Кудря С.О., чл.-кор. НАН України Рєзцов В.Ф., чл.-
кор. НАН України Мхітарян Н.М.;
 міжнародної редакційної ради науково-прикладного журналу «Технічна
електродинаміка»: чл.-кор. НАН України Рєзцов В.Ф. ;
 наукової ради з енергоефективності і використання відновлюваних джерел
енергії Міжнародної асоціації академій наук: чл.-кор. НАН України Кудря С.О., д-р
техн. наук Васько П.Ф.;
 експертної робочої групи Української гідроенергетичної платформи
Всесвітнього фонду природи (WWF)): канд. техн. наук Мороз А.В., Ібрагімова М.Р.;
 технічного комітету міжнародних стандартів малої гідроенергетики
Міжнародного центру малої гідроенергетики (INSHP): канд. техн. наук Мороз А.В.
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Міжнародний   інформаційно-демонстраційний   
центр відновлюваної енергетики і трансферу 

технологій

 Демонстрація новітніх енергоощадних технологій 
відновлюваної енергетики

 Інформаційні науково-технічні заходи з вивчення і трансферу 
технологій 

 Стимулювання використання відновлюваної енергії в різних 
галузях господарства

 Інтегрування новітніх рішень в енергетичну інфраструктуру 
України та інших країн

30

Створено згідно з Постановою Президії НАН
України № 225 від 07.10.2015 р. і Протоколом
Вченої ради ІВЕ НАН України № 14 від
10.08.2015 р.



Перспективні     наукові    напрями

31

 Формування  тенденцій  розвитку  використання відновлюваних джерел 
енергії в Україні й  у світі  з урахуванням потенціалів відновлюваних 
джерел енергії різних видів

 Створення  нової  техніки  і технологій  перетворювання відновлюваних 
джерел  енергії, інтегрування  в  енергосистему  України

 Створення   нових  матеріалів  і  технологій  виробництва енергетичного 
обладнання  відновлюваної  енергетики

 Підвищення надійності  енергосистем  шляхом  комплексного 
використання відновлюваних  джерел, систем  акумулювання 
електричної і  теплової енергії, зокрема  на основі водню, розумних 
мереж  і теплових насосів

 Створення екологічно чистого електротранспорту, що заряджається від 
ВДЕ, і  транспорту  на основі  біопалива  й  водню

 Розроблення методів підвищення енергоефективності використання 
відновлюваних джерел  енергії 

 Розроблення  принципово нової енергетичної стратегії, орієнтованої на 
перехід до низьковуглецевої економіки з використанням переваг 
інноваційних технологій  відновлюваної  і водневої енергетики
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НДР «Комплекс-3», етап 2: Дослідити імовірнісні характеристики 
відновлюваних джерел енергії як первинних енергоресурсів для 

систем генерування з урахуванням часових змін 

Приклади фактичного і нормального розподілів 1-годинних стрибків потужності 
для групи ВЕС (ліворуч) і СЕС (праворуч)

Предметом дослідження є способи врахування динамічності процесів генерування енергії
відновлюваними джерелами для підвищення ефективності використання різних видів енергії в
комплексних системах на основі ВДЕ відповідно до змінних потреб споживання.

Зокрема показано, що значні стрибки потужності ВЕС і СЕС (більше половини номінальної
потужності) мають характер окремих викидів. При відсіюванні 1% екстремальних значень
розмах стрибків становить близько 0,17 номінальної потужності, а при відкиданні 5% – 0,13
номінальної потужності.
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НДР «Комплекс-М» (прикладна): Розробити схемо-технічні рішення 
модернізації наявних і перспективних гібридних систем електро- і 
теплопостачання з використанням відновлюваних джерел енергії

Етап 3 (завершальний): Експериментальне опрацювання пропонованих 
технічних рішень, розробка практичних рекомендацій щодо їх застосування 

в реальних умовах

Використання результатів :
Опубліковано 22 статті у фахових виданнях (з них 4 – індексовані в базах 
Scopus і Web of science), 18 тез доповідей на міжнародних науково-практичних 
конференціях.
Подано 5 заявок і отримано 4 патенти на корисну модель : вітроустановка, 
система комбінованого теплопостачання будинку, гравітаційна теплова труба, 
комплексна енергетична установка, двоконтурна геліосистема.
Здійснено 4 впровадження : ДПВ НДІ «Укренергомережпроект», Громадська 
спілка «Асоціація сонячної енергетики України», ДП«УкрНДІпроект», 
Спеціалізований клінічний санаторій «Перемога».
Надано експертні висновки:  Кабінету Міністрів, Держенергоефективності
України  стосовно допустимих обсягів упровадження ВДЕ, резервних 
потужностей, систем накопичення енергії тощо. 

Науковий керівник: член-кореспондент НАН України Кудря С.О. 
Термін виконання: 2017-2019 рр.



Приклади експериментальних досліджень:
сумісна робота ВЕС і СЕС; вітроводонасосна станція для забезпечення ГАЕС;
системи теплопостачання з використанням термальних вод, котлів на 
біомасі з утилізацією низькотемпературної теплоти скидних продуктів; 
забезпечення аерації приміщень тощо.

Варіанти досліджуваних комбінованих енергосистем:
- комбінування відновлюваного джерела енергії з традиційним джерелом;
- комбінування відновлюваного джерела енергії з акумулятором енергії;
- одночасне використання двох або більше відновлюваних джерел енергії;
- комплексне використання відновлюваних джерел енергії декількох видів, 
традиційних джерел і різного роду акумуляторів енергії.

Методи дослідження: 
сонячної і вітрової енергії ‒ імітаційне моделювання роботи типових СЕС і ВЕС 
з використанням фактичних метеоданих, зібраних протягом тривалого часу. 
теплоенергетичних систем ‒ як експериментальні дані використовуються 
безпосередні виміри шуканих параметрів, опосередковані виміри або 
розрахунки потрібних величин на підставі доступних вимірів певних 
параметрів, і числові експерименти на імітаційних моделях.  
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Приклади схемо-технічних рішень електро- і теплопостачання 
(«Комплекс-М»)

35

Модель  і експериментальні залежності 
роботи вітроводонасосної станції

Схема двоступеневої утилізації теплоти 
продуктів згорання, кількість теплоти та її 
ексергія при двоступеневому охолодженні 
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Склад ЕС місяць
Імовірність рівня потужності, % Середня 

потужність, у.о.<0,1 <0,2 <0,5 >0,8
0,25ВЕС+
+0,75СЕС

січень 41 66 97 0 0,16
квітень 29 48 85 2 0,25
липень 35 54 81 0 0,24
жовтень 22 39 90 0 0,24

0,75ВЕС+
+0,25СЕС

січень 23 41 71 0 0,32
квітень 21 39 64 5 0,38
липень 27 46 83 0 0,27
жовтень 17 25 46 6 0,46

Приклади імовірнісного розподілу режимів сумісної роботи ВЕС і СЕС
kΣ = α1·kwind + α2·ksolar ,  α1+α2 = 1
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Рис.1.  Розподіл відхилень поточної 
потужності від середньої (α1=α2=0,5)

Табл. 1. Можливі режими роботи систем генерації



37

Одержані результати
1. При комбінуванні різних джерел енергії зменшується нерівномірність

постачання енергії і забезпечується більша надійність порівняно з однотипними
джерелами.

2. Імітаційна модель ГАЕС при живленні від ВЕС достовірно описує механічні
процеси перетворення енергії та дозволяє досліджувати поведінку ВЕУ для
живлення відцентрового насосу як у стаціонарних і перехідних, так і в аварійних
режимах роботи.

3. Завдяки накопиченню утилізованої теплоти в акумуляторі ємнісного типу та її
використанню для попереднього підігріву води вдається компенсувати
нерівномірність споживання теплової енергії і відповідно зменшити необхідну
встановлену потужність котлів на біомасі.

4. Розробляючи двоступеневу систему утилізації скидної теплоти продуктів
згорання твердих біопалив, на першому ступені можна утилізувати теплоту з
температурою більше 45°С, а на другому ступені отримати теплоту, придатну для
теплового насосу. Двоступенева система забезпечує збільшення обсягу утилізації
теплоти на 14%.

5. Геотермальна енергетика дозволяє вирішувати проблему автономного
децентралізованого електро- і теплопостачання в окремих регіонах, що мають
ресурси тепла Землі.

6. Проведені експериментальні дослідження комбінованих систем постачання
енергії підтверджують адекватність розроблених математичних та імітаційних
моделей і дозволяють оцінити ефективність пропонованих схемо-технічних рішень.
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НДР «Сонце – НТР»: Дослідити електротеплові процеси в активних 
поверхнях сонячних колекторів, фотобатарей і фототермічних
модулів з урахуванням факторів нелінійності та неоднорідних 

фізичних характеристик
Етап 2: Удосконалення і розробка фізичних і математичних моделей процесів 

взаємодії сонячного випромінювання з активними елементами сонячних 
колекторів, фотобатарей і фототермічних модулів

1. Для аналізу стійкості процесів електромасопереносу у фотоелектричних перетворювачах енергії застосовано
синергетичну теорію, що дозволяє визначати умови виникнення нестійких режимів при перетворюванні енергії, від
яких залежить надійність і ресурс функціонування обладнання за наявності природних джерел збурень.

2. Виконано побудову технології аналізу формування просторово-неоднорідних структур при взаємодії сонячного
випромінювання з активними поверхнями фотоелектричних перетворювачів енергії, розвинуто аналітичні та
чисельні методи формування структур у процесі електромасопереносу.

3. Розвинуто комбінований метод виконання чисельних експериментів із визначення просторово-часового
розподілу зарядів у процесах електромасопереносу зарядів у фотоелектричних перетворювачах, особливістю якого є
використання чисельних алгоритмів методу скінченних різниць із змінним просторовим кроком сіток на кожному
часовому інтервалі. Обґрунтовано ефективність застосування методу реалізації чисельних експериментів для аналізу
просторово-часового розподілу зарядів у фотоелектричних перетворювачах.

4. Розвинуто метод розрахунку енергоефективності сонячних колекторів і фототермічних модулів з урахуванням
реальних теплофізичних характеристик композиційних тепловідводів. Встановлено, що результати розрахунків
підігріву теплоносія (води) збігаються з експериментальними даними для різних значень витоків теплоносія.

5. Розроблено моделі електротеплового стану композиційних активних поверхонь і тепловідводів,
удосконалено моделі теплоізоляції і тепловідводу в геліоенергетичних і фототермічних модулях. Досліджено
особливості процесів перетворювання енергії сонячного випромінювання в теплову енергію в геліоенергетичних і
фототермічних модулях із використанням композиційних тепловідводів із підвищеною теплопровідністю.
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НДР «Динаміка»: Розробити методи аналізу динаміки процесів 
перетворення енергії Сонця, вітру, малих річок, геотермальних і 

біоенергетичних ресурсів
Етап 3: Удосконалити і розробити методи розрахунку базових фізичних процесів
(електродинамічних, теплових, дифузних, аерогідродинамічних, електрохімічних

тощо) з урахуванням специфіки функціонування окремих елементів ВДЕ

1. На основі фундаментальних законів фізики, що описують базові фізичні процеси
(електродинамічні, теплові, дифузні, аерогідродинамічні, електрохімічні) у просторі і часі, з
урахуванням специфіки функціонування окремих елементів ВДЕ було вдосконалено
відповідні математичні моделі, запропоновано і використано методи як аналітичного, так і
чисельного розрахунків.

2. Запропоновано і обґрунтовано методологію переходу від локального опису зміни
параметрів у часі і просторі до опису зміни усереднених по об’єму параметрів тільки в часі,
сутність якої полягає в теорії просторового усереднення рівнянь у часткових похідних по
простору на основі використання інтегральних теорем векторного аналізу.

3. Виконано раціональний вибір і цілеспрямовану адаптацію відомих чисельних
методів, придатних для аналізу фізичних процесів, які відбуваються у ВДЕ різних видів;
розвинуто методи наближеного аналізу фізичних процесів у елементах ВДЕ і системах на їх
основі; виконано порівняння результатів теоретичного аналізу фізичних процесів у ВДЕ
різних видів і системах на їх основі з відомими експериментальними даними і зроблено
пропозиції щодо їх удосконалення.
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4. Визначено, що оператори по просторових координатах мають дивергентну форму, в результаті чого
реалізовано, перевірено експериментально при визначенні динаміки нагрівання локальних приміщень при
електроопаленні і рекомендовано такий підхід для процесів теплової провідності у різних об’єктах з
використанням енергії ВДЕ.

5. Моделювання безпосередньо потужності ВЕС дозволяє врахувати особливості роботи вітростанцій. Однак
при перспективному аналізі конкретний тип ВЕУ і, відповідно, їх енергетичні характеристики можуть бути відомі
лише приблизно або визначатися вже за результатом аналізу. За цих умов доцільно моделювати швидкість
вітру, наслідуючи характерні особливості її ймовірнісної поведінки у визначених регіонах. При цьому можливе
застосування того ж математичного підходу, що й при моделюванні потужності: моделюються показники
швидкості вітру, а потім потужність ВЕС розраховується за енергетичною характеристикою (кривою потужності).

6. Перевірено адекватність моделі сумісної роботи сонячної і вітрової електростанцій при порівнянні
результатів моделювання сумарної потужності та суміщення фактичних синхронізованих даних за повний рік.
Визначено, що моделювання сумісної роботи ВЕС і СЕС як еквівалентної потужності не є доцільним, оскільки
тривалості дії сонячного освітлення і вітру - різні. Розділене моделювання дозволяє варіювати ваговими
коефіцієнтами кожної станції, змінюючи конфігурацію генеруючої системи.

7. Чисельно-аналітичне моделювання нелінійних процесів переносу заряджених частинок у
фотоелектричних і електрохімічних перетворювачах енергії, що описуються диференціальними рівняннями у
частинних похідних, забезпечує найбільш високий рівень досліджень. У результаті досліджень визначено, що
найбільш раціональним для моделей динаміки переносу зарядів у фотоелектричних і електрохімічних
перетворювачах є використання методу сіток змінного розміру в часі на кожному етапі розбивання кроку по
часу.

8. Метод інтегральних перетворень Лапласа має перспективи як метод операційного числення для
отримання аналітичних розв’язків задач фільтрації газу в продуктивному колекторі. Використання методу
дозволило отримати прості аналітичні рішення задач одномірної лінійної та радіальної фільтрації газу в межах
газового покладу. За допомогою цих рішень можливо розрахувати тиск на гирлі свердловини або дренажного
контуру, що експлуатують родовище газу.
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НДР «Вітер-3», етап 2: Розроблення і вдосконалення математичних 
моделей, обчислювальних методів і комп'ютерних програм для 

стохастичної оптимізації варіантів рішень щодо енергозабезпечення   
з використанням вітрогенерації

показник 
місяць

ΔРmax

(в.о.)
ΔРmin

(в.о.)
σ

імовірн. 
99%

імовірн. 
95%

січень 0,39 -0,45 0,059 0,15 0,12
квітень 0,47 -0,45 0,068 0,17 0,13
липень 0,37 -0,55 0,063 0,16 0,12
жовтень 0,46 -0,56 0,052 0,13 0,10

Таблиця показників 
розподілу стрибків 

потужності ВЕУ за 10 хв.

Рис.1 - Гістограма стрибків потужності ВЕУ 
(фактична, нормальна та коригована)

Рис. 2 - Залежність коефіцієнта варіації 
швидкості вітру від інтервалу осереднення

Приклади оцінки імовірності для поточної потужності ВЕУ
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Вітер-3, Етап-2, Частина-ІІ: Аналіз математичних моделей систем 
регулювання роторів відцентровими регуляторами автономних ВЕУ

1. Проаналізовано математичні моделі відцентрових регуляторів
ротора ВЕУ і сучасних технологій виготовлення лопатей, визначено
напрям удосконалення математичних моделей для отримання
максимального коефіцієнта використання енергії вітру ротором.
2. Удосконалено математичні моделі відцентрового регулятора ротора
ВЕУ при флюгерному і антифлюгерному регулюванні з урахуванням
кута між хордою лопаті і вектором моменту інерції лопаті, отримано
статичні характеристики відцентрового регулятора в залежності від
його параметрів.
3. Проаналізовано вплив параметрів відцентрового регулятора на
статичні характеристики, що дозволяє визначити на стадії
проєктування необхідні величини окремих параметрів складників
регулятора.
4. Розроблено математичну модель динамічних процесів у системах
регулювання роторів вітроустановок з відцентровим регулятором,
отримано системи нелінійних диференційних рівнянь і приведено їх
до системи лінійних диференційних рівнянь із коефіцієнтами, що
враховують параметри і характеристики як ротора, так і відцентрового
регулятора.
5. Аналіз коренів характеристичних рівнянь дозволив на основі
критеріїв Гурвіца отримати умови стійкості системи регулювання для
флюгерного і антифлюгерного регулювання.
6. Для забезпечення необхідного виду перехідного процесу
запропоновано ввести на стадії проєктування в систему регулювання
додатковий елемент демпфування: механічний, гідравлічний тощо.
Отримано вирази для визначення величини додаткового коефіцієнта
моменту демпфування пристрою.
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Выступающий
Заметки для презентации
Створення першої в Європі вітро-водневої станції у данському центрі розвитку відновлюваної енергетики Фолькецентрі. Загальне фінансування проекту на той час склало 25000 доларів США.



КАРТОГРАФУВАННЯ ВІТРОВОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 
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Выступающий
Заметки для презентации
для сучасних 3 МВт класу моделей ВЕУ
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Розроблення наукових засад щодо впровадження технологій 
отримання водню із застосуванням відновлюваних джерел енергії 

та перспектив використання для енергетичних потреб в Україні
(загальноакадемічна конкурсна тематика)

1 етап: Розроблення концепції розвитку і дорожньої карти щодо 
впровадження водневих технологій в системах енергозабезпечення на 

базі відновлюваної енергетики

Основні  напрями  дослідження:
1.  Аналіз потреб вітчизняної енергетики у впровадженні ВДЕ і водневих 

технологій із урахуванням особливостей локальних систем (енергетика, 
транспорт, газова галузь).

2.  Шляхи і засоби виробництва водню для потреб енергетики.
3.  Застосування електролізу води як відновлюваної технології отримання 

водню. 
4.  Можливості використання відновлюваної енергетики (вітрової і сонячної) у 

комплексі з водневою. 
5.  Балансування й енергетична ефективність енергосистем із використанням 

водню як енергоносія. 
6.  Методи транспортування і зберігання водню в локальних енергосистемах. 



Сценарій ВДЕ Джерело 
інформації

Потужність, 
ГВт

Середньорічне
виробництво 

електроенергії,
млрд кВт∙год

Середньорічне
виробництво 

«зеленого» Н2 ,
млрд нм3

Базовий 

ВЕС IRENA, NREL 466 1428 317

СЕС IRENA 71 88 20
Всього

ВДЕ 537 1516 337

Оптиміс-
тичний

ВЕС IВЕ НАН України 688 2174 483

СЕС IВЕ НАН України 83 99 22
Всього 

ВДЕ 771 2273 505

Песиміс-
тичний

Всього 
ВДЕ

(ВЕС+СЕС)

Енергетична 
стратегія України 

до 2035 року
25 5.5

Оцінка енергетичного потенціалу ВДЕ України та 
еквівалентного електролізу «зеленого» водню

(за даними міжнародних і вітчизняних досліджень)

Співвідношення до теперішнього рівня виробництва електроенергії  — 10-кратне.
Заміщення в еквіваленті  понад 150 млрд  м³ природного газу.
Масштабна декарбонізація таких ключових сегментів, як газотранспортна система, 
транспорт, промислові процеси, що використовують водень як хімічну сировину. 45
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НДР «Ресурсний потенціал», етап 5 (завершальний): Створення 
комплексної електронної інтерактивної карти потенціалу 

відновлюваних джерел енергії (сонце, вітер, мала гідроенергетика) 
України (загальноакадемічна конкурсна тематика)

Рис.1. Приклад відображення видового вікна 
розподілу потенціалу геотермальної енергії

Основні етапи:
1. Збір і обробка даних, визначення потенціалів відновлюваних джерел енергії.
2. Розробка і створення інтерфейсів і структур електронних баз даних. Геокодування баз даних для створення

карт щодо використання  вітрової енергії, сонячної енергії, об’єктів малої гідроенергетики.
3. Збір і обробка даних і геокодування баз даних для створення карт:

електричних мереж, заповідних територій, шляхів перельоту та  місць гніздування птахів.
4. Аналіз і класифікація сформованих баз даних, показників потенціалу відновлюваної енергетики України. 

Створення картографічної основи і тематичних карт.
5. Компонування отриманих карт  і баз даних у єдину інформаційно-аналітичну систему “Електронний атлас

відновлюваних джерел України”. Налагодження і супровід інформаційно-аналітичної системи.

Рис.2. Приклад відображення видового вікна з 
діючими сонячними електростанціями



Публікації :  Всього  - 10,   у фахових виданнях – 6 (1 в Scopus).
Відновлювана енергетика  - 3,   Гідроенергетика України - 1, 

East Europen Scientific Journal - 1,     2019 IEEE 6th International Conference on Energy Smart Systems -1.   

Тема: Розвиток наукових і технологічних засад підвищення 
енергоефективності малих гідроелектростанцій за наявності 

природоохоронних обмежень на використання стоку води для виробництва 
електроенергії  (шифр “Гідроресурс”,  2019)

Науковий керівник :  завідувач відділу гідроенергетики, д-р  техн. наук   П.Ф. Васько

Наукові результати: Теоретичні положення розрахунку енергетичної 
ефективності гідротурбін за регулювання їх потужності за змінних витрат води, що 
ґрунтуються на застосуванні методів інженерної геометрії для визначення 
перетину поверхні зведених універсальних гідромеханічних характеристик 
фізичних моделей турбін і площини параметру регулювання.

Прикладні результати:   Низка універсальних гідромеханічних характеристик 
гідротурбін малих ГЕС різних конструктивних типів у системі відносних одиниць зміни 
параметрів функціонування для визначення енергоефективних режимів експлуатації 
гідротурбін за змінних значень витрат води. 

Впровадження прикладних результатів : 
ДП “Південне- альтернативні джерела” Держенергоефективності України.

47



Тема: Розвиток наукових і технологічних засад підвищення 
енергоефективності малих гідроелектростанцій за наявності 

природоохоронних обмежень на використання стоку води для виробництва 
електроенергії  (шифр “Гідроресурс”,  2019)

48

Визначення енергетичної ефективності гідротурбін за регулювання їх потужності по 
водотоку річки методами інженерної геометрії
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НДР «Енергодім»: «Розробити науково-технічні засади 
перетворення та акумулювання енергії відновлюваних джерел»
Науковий керівник: член-кореспондент НАН України Кудря С.О. 
Термін виконання: 2018-2019 рр.

Наукова новизна: В результаті проведених теоретичних і експериментальних робіт обґрунтовано методи 
визначення енергетичної ефективності застосування систем акумулювання теплоти і теплохолодопостачання
споруд громадського призначення з використанням відновлюваних джерел енергії.

Створено наступні експериментальні установки:
1. Експериментальна установка для дослідження акумулювання теплоти шляхом 

використання теплоакумулювальної речовини рідкої і твердої фаз.
2. Експериментальна система акумулювання холодної води для кондиціювання 

повітря в приміщенні.
3. Експериментальна установка для дослідження ефективності використання 

аеротермальної енергії в комбінації з геліо- і геотермальною енергією.
5. Експериментальна геотермальна система видобування і акумулювання 

теплоти в підземних проникних шарах.
6. Експериментальна установка для дослідження теплових процесів в окремих 

свердловинах.

За результатами 
виконаних робіт 

опубліковано:
- Наукових статей – 6
- Тез доповідей – 12
- Винаходів – 1 заявка
- Актів упровадження – 1

Приклади встановлення
сонячних колекторів

Тепловий насос, 
N = 5 кВт 

Облаштування бурової 
свердловини
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Математична модель акумулювання теплоти 
в підземних проникних шарах
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Відкачування теплоносія
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Математична модель визначення енергетичної ефективності 
використання сонячного випромінювання
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—□— – температура холодоносія на вході в фанкойл;
—∆— – температура холодоносія на виході з фанкойлу;
—○— – температура повітря в приміщенні.

Експериментальні значення температурних 
показників системи «пасивного» кондиціювання

Процес охолодження повітря 
у фанкойлі в Н-d діаграмі

Бак-акумулятор

Фанкойл SP200L/RM

Приклад експериментального дослідження  системи 
«пасивного» кондиціювання



Завершено 5-річну роботу за договором з Президією НАН України на 
тему «Розробка автотермічної технології виробництва біовугілля з 

рослинних відходів і соломи». 
В рамках роботи розроблено і запатентовано безперервний процес 
карбонізації та створено фермерські реактори періодичної дії. 

Нині створюється пілотна установка для виробництва 
активованого біовугілля з енергетичної верби.

За темою «Органіка-3» розроблено і запатентовано 
спосіб утилізації феноловмісних стічних вод у 
біогазовому реакторі, що дає змогу переробити 
шкідливий конденсат газогенераторних установок, які  
працюють на біомасі. Захищено   дисертацію   
кандидата   технічних  наук Четверика Г.О.

Науковці відділу стали фіналістами конкурсу в стартап-
акселераторі MHP RadarTech 2.0 за тематикою 

«Переробка відходів птахофабрики (курячий послід, 
кістки)»  і отримали сертифікат.
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Завершальне слово
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 За підсумками року було виконано всі заплановані роботи за проміжними етапами і
завершеними темами, про що свідчать своєчасно надані технічні звіти про НДР відомчої
тематики і конкурсні роботи. Впроваджено низку наукових розробок, опубліковано
результати досліджень, тривають винахідницькі роботи.
 При цьому повністю освоєно кошти бюджету інституту. Вагомим доповненням до
бюджетного фінансування були кошти, одержані за виконання конкурсних робіт (понад
800 тис. грн ), за участь у міжнародних проєктах (понад 33 тис. дол. США), а також за
господарську діяльність (1,7 млн грн).
 Це дало можливість збільшити заробітну плату співробітникам інституту, стимулювати
наукових працівників, зокрема молодих учених. Так, загальне підвищення становило
близько 10%, а для наукових співробітників – 15%. Це особливо важливо в умовах, коли
зростають вимоги до вибору тематики й якості досліджень, потреби в інноваційних
підходах, спричинені негативними явищами в енергетиці України.
 Особливої актуальності набувають питання інтегрування відновлюваних джерел енергії
до енергосистеми, забезпечення гнучкості й надійності енергопостачання. Пропоновані
науковцями інституту

 методи акумулювання енергії, зокрема з використанням водню як енергоносія,
 комбіноване використання різних джерел енергії при їх оптимальному поєднанні,
вдосконалення технологій тощо

є реальними шляхами вирішення багатьох проблем і лишаються пріоритетними
напрямами досліджень на найближчу, а можливо і віддалену, перспективу.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!



2018 Приріст, % 2019 Приріст , % 2020
(прогноз)

ЗАГАЛЬНІ ОБСЯГИ 
ФІНАСУВАННЯ (ІВЕ+МНТЦ 

вітроенергетики)
22 929,2 5,2% 24117,0 1,3% 24421,8

ІВЕ НАНУ 22 241,2 8,0% 24017,4 -5,3% 22751,0
МНТЦ вітроенергетики НАНУ 688,0 99,6 1670,8

Фундаментальні 
дослідження 14 584,3 10,5% 16121,8 8,6% 17506,9

Базове фінансування 12 489,5 13676,6 14552,0
Цільові програми 1 959,0 2145,1 2274,9
Паливні комірки 85,8 300,0 680,0

Гранти 50,0 - -
Фундаментальні 

дослідження (1230) 2 452,0 -22,9% 1890,0 -

Цільові програми 1 890,0 1890,0 -
Паливні комірки 212,0 - -
Еко - поселення 350,0 - -

Прикладні дослідження 3 970,4 8,6% 4313,0 - 2,0% 4229,1

Базове фінансування 3 499,4 3797,6 4029,1
Об’єднання 92,0 - -
Ресурс - 2 154,0 180,0 -

Ресурсний потенціал 225,0 265,4 -
Нова енергетика - 70,0 200,0

Госпдоговори ІВЕ НАНУ 1 234,5
(560,3- оренда) 37,1% 1692,6

(757,8- оренда) -40,0% 1015,0
(815,0- оренда)

Фінансування, тис. грн
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