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Інститут відновлюваної енергетики НАН України (ІВЕ НАН України) було створено 

на підставі постанови Президії НАН України № 299 від 10.12.2003 року в складі Відділення 
фізико-технічних проблем енергетики НАН України з метою подальшого розвитку і 
координації досліджень у галузі відновлюваних джерел енергії і забезпечення використання 
їх результатів. ІВЕ НАН України після затвердження Статуту почав функціонувати з 
01.02.2004 року. 

У структурі інституту налічується 6 науково-дослідних підрозділів. Загальна 
чисельність співробітників на 31.12.2019 р. становить 199 осіб, у тому числі 139 осіб - за 
основним місцем роботи, з них 5 докторів наук (2 члени-кореспонденти НАН України) і 20 
кандидатів наук, а також 60 осіб - за сумісництвом, у тому числі 9 докторів наук і 4  
кандидати наук.  

Виконано планові фундаментальні дослідження  за напрямами, затвердженими в 
постанові Президії НАН України:  технології та системи комплексного використання 
відновлюваних джерел енергії; фізико-технічні основи процесів перетворювання і 
використання сонячної енергії; наукові основи перетворювання і використання енергії вітру; 
наукові основи процесів перетворювання і використання енергії малих річок і енергії моря; 
теплофізичні основи використання геотермальної енергії; наукові основи перетворювання і 
використання відновлюваних органічних енергоносіїв. Результати відображено у понад 90 
публікаціях у вигляді наукових статей, монографій, тез вітчизняних і зарубіжних 
конференцій. 

Науковці ІВЕ НАН України проводили дослідження  за 4 темами програмно-цільової й 
конкурсної тематики (7 робіт)  і за 3 темами відомчої тематики (9 робіт) НАН України. 
Завершено прикладні дослідження за 2-ма договорами з вітчизняними замовниками. 
Протягом звітного року в народне господарство впроваджено 10 розробок, а саме: у 
Державному проєктно-вишукувальному науково-дослідному інституті 
«Укренергомережпроєкт», Державному підприємстві «Південне – альтернативні джерела», 
ДП Інститут «УКРНДІПРОЕКТ»,  у Громадських спілках «Асоціація сонячної енергетики 
України» і «Енергетична асоціація «Українська воднева рада», у Національному ботанічному 
саду ім. Гришка НАН України, у спеціалізованому клінічному санаторії «ПЕРЕМОГА»,  
НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». 

До важливих одержаних результатів слід віднести такі: 
1. Досліджено вплив мінливої природи відновлюваних джерел енергії на 

параметри роботи енергосистеми й  удосконалено математичні моделі генерування сонячних 
і вітрових установок з урахуванням природних факторів і конструктивних особливостей, 
отримано статичні характеристики, на підставі яких розроблено практичні рекомендації 
щодо вдосконалення гібридних систем електро- і теплопостачання. 

2. Розроблено інтерактивну карту з використанням гео-інформаційної системи 
для розрахунку енергетичного потенціалу відновлюваних джерел по території України, на 
основі якої з урахуванням сучасної  законодавчої та нормативної бази визначено раціональні 
майданчики будівництва промислових фотоелектричних станцій. На підставі проведеного 
аналізу гідрогеологічних і геотермічних умов верхніх шарів Землі глибиною до 300 м  
вперше обґрунтовано їх тепловий потенціал для геотермального теплопостачання зі 
застосуванням теплових насосів. 

3. Розроблено теоретичні положення визначення енергетичної ефективності 
турбін гідроелектростанцій за регулювання їх потужності по водотоку річки, що надає 
можливості для врахування природоохоронних обмежень на використання води стоку річки 
для виробництва електроенергії.  Ці положення спрямовані на підвищення енергетичної 
ефективності гідротурбіни в діапазоні зміни витрат води. 



4. Встановлено можливість перероблення шкідливого феноловмісного 
конденсату устаткування часткової газифікації біомаси в біогазовому обладнанні, що 
забезпечує збільшення виробництва біогазу.  На основі одержаних даних розроблено 
технологічний процес анаеробної переробки гною з одночасним знешкодженням шкідливих 
стоків, устаткування для газифікації біомаси газогенераторних електростанцій і піролізного 
обладнання для виробництва деревного вугілля. 

5. Розроблено Атлас енергетичного потенціалу відновлюваних джерел енергії 
України, що відображає як технічно досяжний енергетичний потенціал ВДЕ за видами 
(сонячна і геотермальна енергія, енергія вітру, малих річок, біомаси), так і потенційну 
потужність генерації та інтегральні показники комплексного використання ВДЕ. 

Інститут відновлюваної енергетики виконував проєкт у рамках співробітництва з 
Агентством ООН з питань промислового розвитку (ЮНІДО) за підтримки Глобального 
Екологічного Фонду (ГЕФ) «Підвищення енергоефективності та стимулювання 
використання відновлюваної енергії в агро-харчових та інших малих та середніх 
підприємствах України».  

За результатами винахідницької роботи подано 7 заявок на корисні моделі,  одержано 
8 рішень про видачу патентів на корисні моделі.  

Науковці інституту підготували на основі ідентичного перекладу три Національні 
стандарти України, гармонізовані з європейськими і міжнародними стандартами, що  
набирають чинність із 01 січня 2020 року (наказ ДП «УкрНДНЦ» № 507 від 18.12.2018 р.). 

У 2019 р. співробітники інституту підготували до друку й опублікували 44 наукові 
статті, з них 28 – у журналах, що входять до міжнародних баз даних, 47 тез доповідей і 
збірник «Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті. Матеріали ХХ 
міжнародної науково-практичної конференції» (електронне видання). 

2004 року в ІВЕ НАН України започатковано науково-прикладний журнал 
«Відновлювана енергетика». За 2004-2019 роки  було видано 59 випусків журналу, в тому 
числі 2019 року –  4 випуски. Функціонує вебсайт (www.ve.org.ua) науково-прикладного 
журналу «Відновлювана енергетика». 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.  

Співробітники інституту брали участь у роботі 23 державних і громадських 
організацій, наукових рад, комісій, комітетів тощо, серед яких варто відзначити експертну 
робочу групу Української гідроенергетичної платформи (Всесвітній фонд природи (WWF)) і 
технічний комітет міжнародних стандартів малої гідроенергетики (Міжнародної мережі 
малої гідроенергетики (INSHP)). Науковці є членами редколегій 8 журналів, у тому числі 
міжнародного журналу «Геліотехніка» (Узбекистан), а також міжнародної  редакційної ради 
науково-прикладного журналу «Технічна електродинаміка». 

У ІВЕ НАН України працює спеціалізована вчена рада (СВР) із захисту дисертацій            
Д 26.249.01 на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за 
спеціальністю 05.14.08  «Перетворювання відновлюваних видів енергії», де 2019 року було 
захищено 3 кандидатські (від ІВЕ НАНУ) і 1  кандидатська (від інших організацій),  3 
докторські (від інших організацій) дисертації. Термін дії спеціалізованої вченої ради 
подовжено до 31 грудня 2020 року за наказом Міністерства освіти і науки України № 1643 
від 28.12.2019 р.   

У Інституті відновлюваної енергетики НАН України функціонує аспірантура і 
докторантура (згідно з розпорядженням Президії НАН України № 223 від 23.02.2004 року). 

У 2019 році в аспірантурі  навчалося 7 осіб, з них 1 - без відриву від виробництва за 
спеціальністю 05.14.08 «Перетворювання відновлюваних видів енергії» і 6 осіб – за 
спеціальністю 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». 

 Інститут має 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). 



В інституті функціонує науково-освітнє об’єднання «Спільна кафедра відновлюваної 
енергетики» на базі кафедри ВДЕ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», в рамках якого 15-16 
травня 2019 року відбулося щорічне засідання молодіжної секції міжнародної науково-
практичної конференції «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті».  У 
засіданні молодіжної секції взяло участь 100 школярів МАН із різних областей України, 
заслухано близько 70 доповідей. Також організовано ще 5 заходів для залучення молоді. 

На базі інституту студенти НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»  виконали 10 
дипломних робіт. Прийнято на роботу 11 молодих спеціалістів з вищою освітою. 

Згідно з розпорядженням  Президії НАН України від 04.12.2018 р. № 686 «Про 
проведення енергоаудиту споруд НАН України»,  ІВЕ НАН України є базовою установою з 
організації  проведення  енергоаудиту споруд НАН України. Співробітники інституту 
організували тренінг «Практичне застосування відновлюваних джерел енергії, 
енергоефективності та енергоменеджменту», де здобули сертифікати 47 слухачів. 

Учені  інституту беруть активну участь у міжнародній співпраці науковців у галузі 
відновлюваної енергетики зі  вченими Італії, Німеччини, Австрії, Білорусі, Польщі тощо. 
Відбулося 2 закордонних відрядження: до м. Ганновер (Німеччина) і до м. Сараєво (Боснія і 
Герцеговина). 

 Проведено 14 міжнародних заходів, зустрічей, засідань за участю представників НАН 
України й іноземних гостей і делегацій з метою обміну інформацією і обговорення 
перспектив наукового співробітництва в галузі відновлюваної енергетики. 

Співробітники інституту на замовлення органів державної влади й інших організацій 
підготували 13 пропозицій, науково-аналітичних матеріалів, науково-експертних висновків. 

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». 

В інституті функціонує Рада молодих учених і спеціалістів, діяльність якої 
спрямована на роботу з науковою молоддю. У звітному році Пазич С. Т., Лебідь І. К. 
отримували  стипендію НАН України для молодих учених. Двоє молодих учених              
Хіменко О. В., Щокіна В. А. одержали 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.). 
Молодий учений  Іванчук В.Ю. отримав диплом ІІІ ступеня за наукову роботу на 
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.  

Співробітники інституту підвищували свій професійний рівень і отримали 18 
сертифікатів і посвідчень.  

Інститут був організатором проведення 7 заходів, у тому числі щорічної міжнародної 
науково-практичної конференції «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI 
столітті» і молодіжної секції в рамках конференції.  

Інститут брав активну участь у 5 міжнародних і республіканських виставках і форумі, 
де отримав дипломи. Учені інституту виступили з доповідями на 37 заходах в Україні й за 
кордоном.  

Інформацію про наукову діяльність інституту розміщено на вебсайті ІВЕ НАН  
України, а також у каталогах міжнародного форуму «Innovation Market», ХІІ міжнародної 
спеціалізованої виставки «Енергоефективність. Відновлювана енергетика – 2019», ХVІІІ 
міжнародної спеціалізованої виставки «Енергетика в промисловості». 

Діяльність інституту висвітлювалась у друкованих і електронних засобах масової 
інформації: Київський політехнік, Тваринництво України, Українська правда, НВ, 
Latifundist, Мала академія наук України, Громади майбутнього, УНІАН. 

Перспективи розвитку наукових напрямів: 
- розроблення і використання комплексних енергосистем на основі ВДЕ й різних видів 

акумулювання для підвищення ефективності освоєння відновлюваних джерел енергії; 
- удосконалення режимів експлуатації обладнання на основі ВДЕ ; 



- розроблення нової техніки, технологій і матеріалів. 
До нових фундаментальних і науково-прикладних проблем, які необхідно вирішувати 

найближчим часом і в перспективі, належать такі: 
- формування  тенденцій  розвитку  використання ВДЕ в Україні  й  у світі  з 

урахуванням потенціалів  відновлюваних джерел енергії  різних видів; 
- створення  нової  техніки  і технологій  перетворювання ВДЕ, інтеграція  в  

енергосистему  України; 
- створення   нових  матеріалів  і  технологій  виробництва енергетичного  обладнання  

відновлюваної  енергетики; 
- поліпшення  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 ВДЕ;  
- розроблення  принципово нової енергетичної стратегії, орієнтованої на перехід до 

низьковуглецевої економіки з використанням переваг інноваційних технологій  
відновлюваної  і водневої енергетики. 

Усі фундаментальні наукові роботи відповідають пріоритетним напрямам розвитку 
науки і техніки, зокрема напряму «фундаментальні наукові дослідження з найбільш 
важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-
політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у 
світі та сталого розвитку суспільства і держави». 

Важливим напрямом діяльності інституту є розвиток національної енергетичної 
політики в галузі відновлюваної енергетики України для виконання планів інтеграції в 
Євросоюз. З огляду на це триватимуть роботи на замовлення державних органів України, а 
саме: Кабінету Міністрів  України, Міністерства освіти та науки України, Державного 
агентства енергоефективності та енергозбереження України. 

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. 
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