
Пояснення до слайдів презентації 

1. Презентація звіту Інституту відновлюваної енергетики НАН  України за 2019 
рік, адаптована до дистанційного представлення. 

2. Основні наукові напрями діяльності інституту відповідають затвердженим 
при створенні інституту в 2003 році, однак із часом їх наповнення змінюється 
відповідно до актуальних потреб. Так, особлива увага надається визначенню 
реального потенціалу різних видів ВДЕ при сучасному рівні технологій, а 
напрям комплексного використання враховує збільшену потребу в засобах 
накопичення енергії, зокрема за рахунок виробництва «зеленого» водню, про 
що далі буде дещо детальніше. 

3. Структура інституту відповідає науковим напрямам діяльності. Окрім того, 
забезпечується інформаційна, освітня діяльність і практичне їх забезпечення. 

4. Кадровий склад забезпечує високу кваліфікацію й освітній рівень науковців, 
а також гендерну рівність, а віковий рівень наближений до загального стану по 
наукових закладах Академії; вживаються заходи з оновленню кадрів. 

5. Стосовно кількості молодих науковців ситуація покращується шляхом 
поповнення молодими спеціалістами, зокрема випускниками спільної кафедри, 
а також підготовкою власних кадрів із залученням аспірантури та 
спеціалізованої вченої ради Інституту.  

6. Середня заробітна плата є не найгіршою в академії, однак очевидно 
недостатньою для привабливості роботи науковцем. Темпи зростання 
відповідають загальному тренду державної політики.  

7. Основне фінансування припадає на відомче замовлення, використовуються 
також різні форми господарської діяльності й участі в конкурсних проєктах для 
покращення фінансового стану. 

8. Впровадження розробок відбувається головним чином у державних 
установах і громадських організаціях, що обмежує можливості комерційного 
застосування. 

9-13. Істотним джерелом фінансового забезпечення є участь у міжнародній 
програмі під егідою Глобального екологічного фонду ООН з промислового 
розвитку (ГЕФ/ЮНІДО), зокрема в проєкті «Підвищення енергоефективності та 
стимулювання використання відновлюваної енергії в агро-харчових та інших 
малих та середніх підприємствах (МСП) України», що також сприяло 
встановленню співробітництва і проведенню інформаційно-освітніх заходів, 
популяризації відновлюваної енергетики. 



14. Участь у проєкті ЮНІДО допомогла також виданню низки навчально-
методичних матеріалів, шляхом залучення фахівців і фінансової підтримки. 

15. Спеціалізована  вчена рада інституту останнього року дещо активізувала 
діяльність, спрямовану на захист фахових дисертацій. 

16. Загальна кількість наукових публікацій, на жаль, демонструє тенденцію до 
зниження, що пов’язано з загальним зниженням престижу наукової роботи, а 
ситуація з роботами, що індексуються  в міжнародних базах даних, може 
покращитися завдяки включенню журналу «Відновлювана енергетика» до 
міжнародних баз.  

17. Патентна діяльність у цілому відповідала загальному стану з публікаціями, 
а інформаційна робота значною мірою здійснювалася шляхом видання науково-
прикладного журналу «Відновлювана енергетика». 

18. Цитованість та індекс Гірша фахівців наведено за даними Google Scholar, які 
історично були застосовані першими, інформація стосовно інших баз наразі 
обробляється. 

19. Дані щодо науково-експертної діяльності відображають скоріше 
зацікавленість органів влади в об’єктивній інформації. Науковці, як і раніше, 
намагаються донести суспільно значиму інформацію, про що свідчать наступні 
слайди. 

20-24. Свідченням інформаційної активності науковців інституту і 
популяризації наукових досягнень є організація різних публічних заходів і 
персональна участь у них. 

25-27. Основною формою освітньої діяльності інституту є робота науково-
освітнього об'єднання «Спільна кафедра відновлюваної енергетики» при КПІ 
ім. Ігоря Сікорського, що сприяє як оперативному впровадженню нових 
наукових знань в освітні програми, так і оновленню власних наукових кадрів. 
На це ж спрямована і робота молодіжних секцій. 

28-29. Міжнародна діяльність інституту підтверджується укладеними угодами 
про співробітництво, але не обмежується ними: важливою формою є 
безпосередня участь фахівців у міжнародних організаціях і заходах. 

30. Налагодженню співробітництва і прискоренню впровадження новітніх 
технологій сприятиме створюваний на нових майданчиках Міжнародний   
інформаційно-демонстраційний центр, до участі в якому запрошуються 
вітчизняні і міжнародні сторони, зацікавлені в розвитку відновлюваної 
енергетики. 



31. Перспективні напрями наукових досліджень інституту стосуються питань, 
які виникають в сучасній практиці або очікуються в досяжному майбутньому. 

32. Далі пропонуються результати виконання окремих науково-дослідних робіт, 
що виконувались у звітному році. По НДР «Комплекс-3» (фундаментальна, 
відомче замовлення) виконувався 2-й етап робочого плану, отримано проміжні 
результати. 

33-37. Прикладна НДР «Комплекс-М» (відомча) завершена у 2019 році. Основні 
результати стосуються можливостей сумісного використання ВДЕ різних видів, 
наведено конкретні приклади. 

38-42. Проміжні результати інших НДР (фундаментальні, відомче замовлення): 
«Сонце – НТР», «Динаміка», «Вітер-3». 

43. Картографування енергетичного потенціалу різних видів ВДЕ на території 
України і створення відповідних атласів – ініціативна розробка інституту 
(наведено приклад розподілу вітрових ресурсів). 

44-45. Дослідження можливостей одержання водню із застосуванням ВДЕ і 
перспектив його використання для енергетичних потреб в Україні 
(загальноакадемічна конкурсна тематика) – проміжний етап, має на меті 
забезпечити розроблення Дорожньої карти розвитку водневих технологій як 
перспективного напряму акумулювання енергії при широкому впровадженні 
відновлюваної енергетики. 

46. Завершено НДР «Ресурсний потенціал» (загальноакадемічна конкурсна 
тематика), показано окремі приклади комплексної електронної інтерактивної 
карти потенціалу відновлюваних джерел енергії (сонце, вітер, мала 
гідроенергетика) України.  

47-48. Деякі результати фундаментальної відомчої НДР «Гідроресурс». 

49-51. Завершено НДР «Енергодім» (загальноакадемічна конкурсна тематика), 
показано приклади використання різних видів ВДЕ, розроблених комплексів 
для енергозабезпечення окремої споруди і результати експериментальних 
досліджень. 

52. Приклади розроблених установок за конкурсною тематикою виробництва 
біовугілля з рослинних відходів та інші результати дослідження 
біоенергетичних технологій за відомчою темою «Органіка-3». 

53. Дані про щорічне спорудження потужностей ВДЕ в Україні свідчать про 
стрімке нарощування будівництва у 2019 році, що спричинене як 
технологічними передумовами, так і низкою законодавчих умов. Оскільки таке 



зростання не супроводжувалось адекватним реформуванням енергетичної 
інфраструктури та правил керування, це спричинило низку негативних явищ, 
які потребують наукового осмислення й обґрунтування, ставлять нові завдання 
перед науковцями інституту. 

54. Завершальне слово. 

Отже, 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. 

55. Дякую за увагу. 

56. Додаткова інформація про фінансування (за потреби). 

 

 

 

 

 

 

 


