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Шановні колеги! 

 

Наукова діяльність установ Відділення фізико-технічних проблем 

енергетики НАН України у 2021 році була спрямована на розвиток 

фундаментальних основ побудови складних електроенергетичних систем, 

створення унікального енергетичного обладнання та устаткування, направленого 

на вирішення нагальних режимних проблем енергетичного комплексу України. Ці 

фундаментальні напрацювання та здійснені на їхній основі прикладні розробки 

дозволили установам Відділення отримати значні практичні результати і 

впровадити їх в провідних галузях економіки України.   

Суттєві результати було отримано у ході виконання проєктів цільової 

комплексної програми наукових досліджень НАН України «Інтелектуальна 

екологічно безпечна енергетика з традиційними та відновлюваними джерелами 

енергії («Нова енергетика»)», яку було завершено у цьому році. Виконання 

програми дало змогу вирішити комплекс проблем та розробити відповідні заходи 

і засоби для перетворення енергетики України на інтелектуальну екологічно 

безпечну енергетичну систему, яка здатна працювати паралельно з об’єднанням 

енергосистем європейських країн. За результатами виконання програми 

виготовлено 15 дослідно-промислових та експериментальних зразків, близько 50 

методик, комп’ютерних  програмних продуктів та технологічних документів. 

Розроблено 25 нормативно-технічних документів, опубліковано 18 монографій та 

208 статей, отримано 12 патентів (сл.3). 

Наведені результати говорять про цілеспрямований характер проведених 

досліджень, їх інноваційний характер. Проте можна відзначити явно завищену 



кількість проектів та недостатнє фінансування, тим більше, що в процесі 

виконання програми фінансування було зменшене. Тому говорити про їх 

повномасштабне впровадження досить важко. 

Треба декілька слів сказати і про унікальну подію, пов’язану з переходом 

ОЕС України на режим повної синхронної роботи з європейською енергетичною 

мережею ENTSO-E й відокремлення від енергетичних систем Росії та Білорусі. 

Варто зазначити, що значною мірою  ці задачі вирішено установами ВФТПЕ НАН 

України, і в першу чергу науковцями Інституту електродинаміки НАН України,  в 

рамках виконання цільових програм наукових досліджень НАН України 

«Об’єднання» та «Нова енергетика». Це дало змогу реалізувати задачі 

моніторингу плинних режимів за рахунок динамічного представлення системних 

параметрів, приведених до єдиного часу на всіх об’єктах енергосистем; створення 

бібліотеки базових режимів, впровадження систем АСУ ТП та дослідження 

питань стійкості роботи ОЕС України, в тому числі, в режимах синхронної роботи 

з ENTSO-E.  

Перший етап випробування енергосистеми України в ізольованому режимі 

відбувся  24–26 лютого 2022 року. 27 лютого 2022 року оператори енергосистем 

континентальної Європи отримали терміновий запит від ПрАТ «НЕК 

«Укренерго», українського оператора системи передач, про аварійну 

синхронізацію української енергосистеми, включаючи острів Бурштин, з 

енергосистемою континентальної Європи.  На засіданні Енергетичної ради 28 

лютого 2022 року держави-члени ENTSO-E, розуміючи важливість забезпечення 

можливості екстреної синхронізації української електромережі в умовах війни з 

енергосистемою континентальної Європи та необхідність підключення 

енергосистеми Республіки Молдова, пішли нам на зустріч і дали дозвіл на 

об’єднання в тестовому режимі з нульовим перетоком. Протягом трьох тижнів 

роботи в ізольованому режимі енергосистема України працювала стабільно попри 

бойові дії. Було відзначено, що якість балансування енергосистеми в цей період 

не поступалася європейській.  

Слід зазначити, що фізичні операції об’єднання енергосистем  України та 



Європи проведено протягом одного дня 16 березня 2022 року. Рада ENTSO-E 

підтвердила свою повну підтримку швидкого визначення ключових умов 

синхронізації в аварійних ситуаціях операторів континентальної Європи. 

Визначення умов термінової синхронізації включало оцінку захисту об’єктів та 

динамічної стабільності енергосистем, а також оперативних перемикань у рамках 

правових, нормативних та інформаційних технологій, включаючи кібербезпеку. 

Змінився склад членів Відділення. В 2021 р. Загальними зборами НАН 

України дійсними членами НАН України було обрано А.Ф.Жаркіна 

(електроенергетика), А.В.Русанова (енергетика, машинобудування), 

А.В.Носовського (діагностика та надійність енергетичних комплексів і об’єктів), а 

членами-кореспондентами НАН України – В.О.Новського (електротехнічні 

комплекси та системи), С.Є.Сауха (моделювання енергетичних систем), 

О.В.Кравченка (електромеханічні системи і апарати). На жаль, ми і понесли 

втрати. У 2021 році пішов із життя академік І.М.Карп, чл.-кор. НАН України В.В. 

Васильєв,  а 31 травня 2022 року ми втратили академіка НАН України 

А.А.Долінського.   

Низка робіт, виконаних за участю науковців Відділення, отримали високу 

оцінку.   

У складі авторського колективу Національна премія України імені Бориса 

Патона присуджена О.М.Хорєву за роботу «Створення високоекономічних  

гідроагрегатів для ГЕС України». 

Премію НАН України імені В.М.Хрущова за серію праць «Теорія активної 

фільтрації багатофазних систем електроживлення, спрямована на мінімізацію 

потужності втрат у лінії передачі» у складі авторського колективу присуджено 

чл.-кор. НАН України В.М.Михальському, І.А. Шаповалу, М.Ю.Артеменку. 

Премію Президента України для молодих учених присуджено співробітнику 

Інституту електродинаміки НАН України Є.О. Зайцеву за роботу «Створення 

засобів контролю та діагностування стану спресованості осердя статора потужних 

турбогенераторів», співробітникам Державної установи «Інститут технічних 

проблем магнетизму НАН України» В.С.Грінченку та О.О.Ткаченку за роботу 



«Нормалізація магнітного поля кабельних ліній при двосторонньому заземленні», 

співробітникам Інституту технічної теплофізики НАН України К.М.Самойленко 

та К.С.Слободянюк за роботу «Енергоефективні тепломасообмінні технології при 

сушінні рослинної сировини», співробітнику Інституту електродинаміки НАН 

України В.О.Мірошнику у складі авторського колективу за роботу «Оптимізація 

функціонування електричних мереж з фотоелектричними станціями з 

урахуванням прогнозного генерування засобами Smart Grid».  

Результати наукової та науково-технічної діяльності установ нашого 

Відділення детально висвітлено у проєкті звіту про діяльність Академії у 

минулому році та в інформаційному виданні «Національна академія наук України 

у 2021 році». 

З цими матеріалами, оприлюдненими на офіційному сайті НАН України, всі 

учасники сесії мали змогу ознайомитись. 

Зупинюсь тільки на найбільш важливих. 

За напрямом теплофізика та теплоенергетика науковцями Інституту 

технічної теплофізики НАН України створено уніфіковану математичну модель 

динаміки парогазового бульбашкового ансамблю для аналізу процесів скипання 

рідини і процесів акустичної, гідродинамічної та парової кавітації в 

температурному інтервалі існування рідини. Модель дає можливість проводити 

кількісний аналіз еволюції сукупності мікробульбашок у рідині, утворених на 

початковій стадії її скипання внаслідок швидкого ізотермічного зменшення тиску. 

Застосовування моделі дозволяє здійснювати вибір раціональних параметрів 

процесів при реалізації кавітаційних технологій ( сл. 4). 

Розроблено нову схему теплопостачання міста Одеси. Запропоновано 

економічно, технічно та екологічно обґрунтовані рекомендації з розвитку, 

реконструкції, технічного переозброєння та експлуатації існуючих та будівництва 

нових джерел генерації теплової та електричної енергії (сл. 5). 

В Інституті газу НАН України створено першу в Україні дослідну установку 

зрідження метану за схемою дросельного циклу високого тиску з попереднім 

охолодженням. Реалізація циклу дає можливість ефективно поєднувати 



охолодження природного газу дроселюванням та холодильним агрегатом із 

застосуванням рекуперації. Установка призначена для малотонажного 

виробництва зрідженого метану з високою для такого класу (до 1,5 т/год) 

енергоефективністю (менше 1 кВт·год/кг) та відповідає міжнародним стандартам. 

Промислові установки подібного класу призначені для використання на 

автозаправних комплексах та на малодебітних свердловинах (сл. 6). 

Вченими інституту виконано теоретичні та експериментальні дослідження 

можливостей аварійного охолодження корпусу ядерних реакторів та іншого 

енергетичного обладнання за рахунок використання новітніх нанорідин.  

Створено стабільні та стійкі до багатократних циклів кипіння / охолодження 

композитні нанорідини (НР), які забезпечують одержання найбільших критичних 

теплових потоків серед відомих на сьогодні НР. Вирішено завдання створення НР 

на основі українських природних алюмосилікатів для використання як теплоносіїв 

для кипіння (сл. 7). 

В Інституті теплоенергетичних технологій НАН України розроблено і 

впроваджено на Трипільській та Зміївській ТЕС, Дарницькій, Чернігівській, 

Краматорській, Черкаській та Калуській ТЕЦ комплекс технічних рішень з 

паливопідготовки, безпечного пилоприготування та ефективного спалювання 

непроектного імпортованого вугілля різних марок та якості, як окремо, так і у 

складі паливних сумішей, з відмовою від газового підсвічування та покращенням 

техніко-економічних показників (сл. 8). 

Вченими інституту розроблено конструкцію парогенератора з 

суперкритичними параметрами пари (28 МПа, 600 °С) для енергоблоку 

потужністю 300 МВт, який здатний працювати на українському 

довгополуменевому газовому вугіллі (сл. 9). 

 За напрямом електрофізика та електроенергетика в Інституті 

електродинаміки НАН України вперше в Україні проведено дослідження щодо 

визначення повного комплексу вимог до джерел розподіленої генерації 

потужністю до 20 МВт, необхідних для отримання дозволу на їх паралельне 

приєднання до розподільних мереж напругою до 35 кВ. Встановлено вимоги до 



джерел розподіленої генерації типів А та В  та розроблено методику вимірювання 

показників якості електроенергії. Підготовлено до видання два Державних 

стандарти України (сл. 10). 

Вченими інституту розроблено нові математичні моделі й методи 

оцінювання складових економічного ефекту від використання систем 

накопичення електричної енергії (СНЕ) та відповідну методику, яку застосовано 

як у частині регулювання режимів ОЕС України, так і в умовах безпосередньої 

участі СНЕ в сегментах ринку електроенергії України. Підготовлено аналітичні 

матеріали для НКРЕКП України, ТОВ ДТЕК «Мережі» щодо перспектив участі 

СНЕ в наданні Оператору системи передачі послуг балансування електричної 

енергії в сегменті балансуючого ринку (сл.11). 

У ДУ «Інститут технічних проблем магнетизму НАН України» розроблено 

та випробувано експериментальний зразок енергоефективної системи контурного 

екранування (СКЕ) магнітного поля високовольтних кабельних ліній (КЛ) для зон 

муфтових з’єднань, яка на відміну від найкращих закордонних аналогів має на 

30% меншу матеріалоємність, у 3-6 разів зменшені витрати електроенергії та не 

обмежує пропускну спроможність КЛ за струмом. Вперше експериментально 

підтверджено можливість зменшення магнітного поля КЛ не менш ніж у 7 разів 

при використанні розробленої СКЕ, що цілком достатньо для забезпечення 

санітарних норм за індукцією магнітного поля частоти 50 Гц для житлових зон 

(10 мкТл) при використанні кабелів 64-330 кВ номенклатури ПАТ «Завод 

Південкабель» (сл. 12). 

У  Інституті гірничої та металургійної електроенергетики  Національного 

технічного університету «Дніпровська політехніка» НАН і МОН України 

обґрунтовано науково-технічні рішення для підвищення ефективності 

розподільчих електричних мереж, їх основного електрообладнання шляхом 

урахування особливостей фактичних режимів експлуатації з оцінкою наявних 

резервів щодо ресурсо- та енергозбереження за рахунок підвищення точності 

управління ними. Запропоновано новий науковий підхід щодо створення систем 

автоматичного керування розподілом ресурсу між споживачами у складі 



інтелектуальних енергетичних мереж, коли розподіл ресурсу на основі теорії 

колективної поведінки відбувається з урахуванням особливостей індивідуальної 

поведінки кожного споживача. 

За напрямком міжгалузеві проблеми і системні дослідження в енергетиці в 

Інституті загальної енергетики НАН України розроблено моделі математичного 

програмування оптимального завантаження генеруючих потужностей 

національної енергосистеми та програмно-інформаційний комплекс для 

формування прогнозного балансу електроенергії України із дотриманням 

показників балансової надійності та досягнення кліматичної нейтральності. На 

протязі 2021 р. його апробовано із залученням фахівців НЕК «УКРЕНЕРГО» 

щодо адекватності моделювання режимів навантаження генеруючих потужностей 

ОЕС України. Зараз здійснюється його верифікація для вирішення практичної 

задачі формування прогнозного балансу електричної енергії України на 2023 р., 

що є актуальним в умовах істотних змін структури доступних генеруючих 

потужностей України в умовах воєнного стану (сл. 13).  

Вченими інституту розроблено три основні напрями розвитку котелень 

системи централізованого теплопостачання України до 2040 р. з урахуванням 

сучасних міжнародних екологічних вимог щодо викидів забруднюючих речовин, 

зокрема, Національного плану скорочення викидів та директиви 2010/75/ЄС: 

прогресивний - заміна фізично зношених та технологічно застарілих 

котлоагрегатів на сучасні енергоефективні; традиційний - повна реконструкція 

існуючих застарілих котлоагрегатів з подовженням терміну експлуатації 

обладнання та консервативний – маловитратна модернізація існуючих застарілих 

котлоагрегатів. Котлоагрегати,  впроваджені за прогресивним напрямом розвитку 

мають термін експлуатації в 2–3 рази більше, ніж котлоагрегати за іншими 

напрямами, але вимагають значних фінансових витрат. З метою оптимізації 

фінансових, матеріальних та часових ресурсів доцільно реалізовувати 

комбіноване поєднанням прогресивного (зона IV – подальша експлуатація), 

традиційного (зона ІІ та IV) та консервативного (зона ІІІ – виведення з 

експлуатації старого обладнання) напрямів (сл. 14). 



В Інституті проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН 

України вперше у світі розроблено математичну модель оптимального 

завантаження генеруючих блоків на циклічному часовому періоді прогнозування, 

що забезпечує оцінку достатності маневрових потужностей в енергосистемі за 

різних сценарних умов розвитку потужностей ВЕС та СЕС. Результати 

впроваджуються у ВП НТЦ «НАЕК «Енергоатом»» (сл. 15). 

В Інституті проблем безпеки атомних електростанцій НАН України 

розроблено модель перерозподілу радіонуклідів у поровому просторі 

паливовмісних матеріалів об’єкта «Укриття» (ОУ), яка дає можливість за 

допомогою електрокінетичних процесів перевести ці матеріали у хімічно 

стабільні кристалічні сполуки та має перспективи стосовно використання при 

створенні нових методів кондиціювання для забезпечення умов довготривалого 

зберігання та/або їхнього майбутнього захоронення. Результати використано у 

законотворчій діяльності Національної комісії з радіаційного захисту населення 

України (сл. 16). 

Виконано комплекс досліджень з обґрунтування ядерної та радіаційної 

безпеки в рамках науково-технічного супроводу робіт щодо введення Нового 

безпечного конфаймента (НБК) в експлуатацію. Це дало змогу Чорнобильській 

АЕС отримати ліцензію на переробку та зберігання радіоактивних відходів ОУ та 

забезпечити виконання практичної діяльності під час експлуатації НБК і 

перетворення ОУ на екологічну безпечну систему (сл. 17). 

У ДП «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної 

безпеки» Держатомрегулювання України та НАН України проведено дослідження 

ймовірнісного аналізу безпеки (ІАБ) 1 та 2 рівня та визначено аспекти, які є 

важливими для майданчика Рівненської АЕС (загальні системи і будівлі, взаємний 

вплив тощо). Результати досліджень включено до TECDOC «Probabilistic Safety 

Assessment Benchmarks for Multi-unit/Multi-Reactor Sites», який готується 

МАГАТЕ до опублікування, і будуть використані під час реалізації національних 

досліджень та проведення державної експертизи матеріалів ІАБ енергоблоків 

АЕС України. 



За напрямком проблеми енергомашинобудування в Інституті проблем 

машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України створено концепцію 

модернізації теплових схем діючих потужних теплових енергоблоків вітчизняних 

ТЕС для переведення їх на роботу з супернадкритичними початковими 

параметрами пари. Розроблено і техніко-економічно обґрунтовано схемне 

рішення щодо переведення турбоустановок серії К-300-240-2 виробництва АТ 

«Українські енергетичні машини» (АТ «Турбоатом») на роботу з початковими 

параметрами пари 35 МПа та 650 °С із максимальним збереженням існуючих 

частин середнього і низького тиску та системи регенеративного підігріву 

живильної води. Очікуваний термін окупності запропонованого варіанту 

модернізації турбоустановки складає 4,5 роки при зростанні електричного ККД на 

5,5 % і зниженні питомих викидів СО2 на 13 % (сл. 18). 

Науковцями інституту запропоновано та досліджено модель 

модернізованого робочого колеса насос-турбіни в умовах роботи, що 

відповідають режимам експлуатації гідроагрегату Дністровської ГАЕС. 

Енергетичні випробування на гідродинамічному стенді інституту в турбінному і 

насосному режимах  довели, що проточна частина з новим робочим колесом має 

більш високі значення максимального ККД (на 0,6-0,7 %), ніж впроваджена на 1-4 

агрегатах Дністровської ГАЕС. Планується спільно з АТ «Українські енергетичні 

машини» використати розробку при проєктуванні і виготовленні гідроагрегатів 

№ 5-7 Дністровської ГАЕС (сл. 19). 

За напрямком нетрадиційні та відновлювані джерела енергії в Інституті 

відновлюваної енергетики НАН визначено закономірності процесів балансування 

потужностей у комбінованій енергосистемі з ВДЕ в термінах випадкових функцій, 

досліджено умови та можливості енергопостачання за допомогою допоміжних 

систем. Розроблено концепцію енергетичного центру з можливостями обміну 

енергією для обґрунтування можливостей автономного забезпечення об’єктів 

соціальної сфери. Отримано вдосконалені методи розрахунку параметрів 

енергетичного балансу таких об’єктів, що дають можливість забезпечити 

оптимальну побудову локальної енергосистеми (сл. 20).  



У Науково-дослідному інституті прикладної електроніки НТУУ «КПІ імені 

Ігоря Сікорського» розроблено нові типи і конструкції мікроелектромеханічних 

(МЕМС) компонентів: п’єзоактюатори і п’єзоперетворювачі, частотно-селективні 

прилади НВЧ з керованими характеристиками, плівкові сенсорні структури на 

гнучких підкладках. 

Зупинимось на окремих питаннях організації наукових досліджень. 

Протягом звітного року установи Відділення виконували проекти в рамках 

ряду цільових наукових програм НАН України Науково-технічні проблеми 

моніторингу стану, оцінювання і подовження ресурсу конструкцій, обладнання та 

споруд тривалої експлуатації», «Розумні» сенсорні прилади нового покоління на 

основі сучасних матеріалів та технологій», «Ядерні та радіаційні технології для 

енергетичного сектору і суспільних потреб», «Розвиток наукових засад 

отримання, зберігання та використання водню в системах автономного 

енергозабезпечення» та ін. 

Насамперед, слід відзначити позитивну роль започаткованій ідеї виконання 

розробок на основі програмно-цільових і конкурсних засад. Їх застосування 

сприяло досягненню минулого року вагомих наукових результатів і створенню 

інноваційної продукції. Частина наведених у доповіді прикладів пов’язана саме з 

проєктами, що їх виконували за цільовими програмами або відбирали за 

окремими конкурсами.  

В цьому відношенні можна відзначити і розпочатий ще з 2018 р. на 

конкурсній основі відбір проєктів за напрямом «Підтримка пріоритетних для 

держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) 

розробок» бюджетної програми 6541230. І як показує попередній розгляд 

отримано непогані результати, проте ми повинні зробити більше і отримати більш 

вагомі результати. 

Загалом, програмно-цільова і конкурсна тематика становила минулого року 

біля 40 % що їх виконували установи відділення.  

Запроваджено конкурсні підходи до відбору нових академічних цільових 

програм і цільових проєктів. 



 Що стосується цільових програм наукових досліджень відділень, то термін 

її виконання завершився у 2021 році. Багаторічний досвід їх реалізації виявив 

цілий ряд недоліків. Це стосується, насамперед, надто широкого спрямування 

тематики досліджень, надмірну кількість проєктів і тому недостатнє 

фінансування, що впливає на отримані результати. Тому в березні, Президія НАН 

України визнала за доцільне припинити з 2022 року практику формування та 

реалізації цільових програм відділень НАН України. Це дасть змогу, як 

відзначено у відповідній постанові, установам відділенням, при розподілі 

базового бюджетного фінансування провести його з урахуванням їхнього 

рейтингу, за рахунок вивільнених коштів істотно підтримати важливі 

міждисциплінарні дослідження за відомчим замовленням і за окремими 

цільовими програмами наукових досліджень НАН України. 

Важливим питанням організації інноваційної діяльності установ відділення 

є розвинення зв’язків із виробничим сектором. У звітний період вдалося певною 

мірою зберегти та розвинути накопичений у попередні роки потенціал цих 

зв’язків. Триває співпраця з НАЕК «Енергоатом», ДП НЕК Укренерго, 

Акціонерним товариством «Українські енергетичні машини», заводом 

Південкабель, ДП «АНТОНОВ», ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське 

бюро “Прогрес” імені академіка О. Г. Івченка», ДП «КБ «Південне» та іншими. З 

ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро “Прогрес” імені академіка 

О. Г. Івченка» та Інститутом проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного 

НАН України наприкінці минулого року підписано Меморандум про співпрацю і 

партнерство при розробці доцентрових турбін авіаційних ГТД (газотурбінних 

двигунів), метою якого є сприяння підвищенню ефективності і 

конкурентоспроможності вітчизняних авіаційних двигунів. Між Інститутом 

технічної теплофізики НАН України і Асоціацією «Ліга машинобудівників та 

роботодавців України «Укрмашбуд» підписано Меморандум про співробітництво 

щодо консолідації зусиль, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності 

підприємств за рахунок залучення новітніх досліджень та розробок з енерго- та 

ресурсозбереження. Важливо, що ці зв’язки дають змогу актуалізувати прикладні 



дослідження та направити їх на виконання конкретних завдань виробничої сфери. 

Слід зазначити, що таким вимогам відповідає і загальноакадемічний конкурс 

науково-технічних проєктів, за умовами якого до реалізації кожного проєкту 

мають залучатися організації–партнери, зацікавлені у відповідних інноваціях.  

В останні роки знижується загальна кількість виконаних установами 

відділення господарських договорів із замовниками. В порівнянні з 2020 роком 

вона зменшилась на 20%. Один з найкращих показників за кількістю та обсягами 

фінансування в цьому відношенні має Інститут теплоенергетичних технологій 

НАН України.  

Кількість поданих заявок на винаходи та корисні моделі, а також кількість 

отриманих патентів не змінилась і залишається на досить високому рівні. У 2020  

було 63 та 60, а минулого року – 63 та 59 відповідно. В розрізі академії це складає 

18,2% та 13,3 % відповідно. Лідером у відділенні і академії з цієї роботи є 

Інститут технічної теплофізики НАН України (сл. 21).  

Загалом, минулого року проведено значну роботу з реалізації різноманітних 

заходів з реформування Академії. Ці заходи були визначені та задекларовані 

рішеннями наших Загальних зборів і спрямовані на головну мету – підвищення 

ефективності діяльності Академії. 

Відзначу, що ця робота тривала постійно протягом останніх років, але за 

минулий рік суттєво пожвавилась.  

Упродовж звітного періоду у відповідності до рішень, прийнятих президією 

нашої академії проведена оптимізація структури установ. Зокрема, ДУ «Інститут 

технічних проблем магнетизму НАН України»» приєднано до Інституту проблем 

машинобудування ім. А.М.Підгорного НАН України. Крім того в стадії 

реорганізації по нашому відділенню знаходиться 5 підприємств.  Інститут 

вугільних енерготехнологій перейменовано на Інститут теплоенергетичних 

технологій НАН України. В 3 установах скориговані основні наукові напрями. 

Шановні колеги! Підтримка наукової молоді протягом останніх років була 

та залишається одним із головних пріоритетів діяльності установ відділення. 

Фінансування дослідницьких лабораторій та груп молодих учених збільшено 



майже вдвічі. У відділенні участь у виконанні проєктів приймають 2 лабораторії 

та 3 групи молодих вчених.  Розпочато програму постдокторальних досліджень, 

за якою виконуються 2 проєкти з Інституту технічної теплофізики. Також для 

молодих вчених нашої Академії – кандидатів наук (докторів філософії) і докторів 

наук започатковано стипендію імені академіка НАН України Б.Є.Патона. 

Переможцем від нашого відділення став співробітник Інституту технічної 

теплофізики. 

Водночас, динаміка статистичних даних минулого року щодо залучення 

наукової молоді та в цілому кадрового забезпечення наукових досліджень в 

установах відділення є невтішною. 

Станом на кінець 2021 року в наукових установах відділення  працювало 

140 молодих співробітників, це біля 8% від загальної кількості працівників. Таке 

скорочення триває вже більше десяти років. Причому за останні роки практично 

немає позитивних зрушень у цьому питанні. Дещо покращило залучення до 

дирекції інститутів молодих докторів наук. Таким чином відкривається шлях 

кар’єрного зростання молодих науковців. Проте ми вважаємо, що це тільки перші 

кроки і тому в установах відділення слід ретельно проаналізувати стан кадрового 

резерву та вжити потрібні заходи аби створити молоді сприятливі умови для 

кар’єрного росту. Це передбачає відповідна Постанова президії НАН України. 

Вкрай незадовільним є стан роботи з залучення молодих фахівців до 

установ відділення. Так звітному році до наших установ зараховано 20 осіб з 

вищою освітою у віці до 35 років. Продовжує скорочуватись прийом до 

аспірантури.  

Омолодження кадрового складу установ відділення зараз стає вкрай 

важливою справою. Багато питань залишаються нерозв’язаними, серед них і гідна 

заробітна плата, і житло, і нестача сучасного наукового обладнання. Академія 

робить усе можливе, але проблему залучення та закріплення в науці талановитих 

молодих дослідників треба розв’язувати на найвищому, державному рівні. 

Аналіз публікаційної активності наукових співробітників показав, що за 

звітний період в установах відділення було опубліковано 973  (за 2019 – 967, за 



2020 р. - 832) статей, з яких 682 в наукових виданнях, що входять до 

науковометричних баз даних (це складає 70 %). В середньому по відділенню за 

рік виходить біля 1,11 статті на наукового працівника.  

Крім того, в 2021 році було опубліковано 50 (за 2019 – 36, за 2020 р.-  34) 

монографії. Для порівняння в цілому по Академії опубліковано 428 монографії. 

Як видно, в минулому році наш внесок став ще більшим, і становить 11, 7 % (сл. 

21). 

Одним із важливих аспектів діяльності установ відділення є науково-

експертна діяльність. Ця діяльність, так само як інноваційна, є невід’ємною та 

вагомою складовою наукового забезпечення вирішення важливих і актуальних 

проблем державного та суспільного розвитку. За звітний період на замовлення 

різних органів державної влади було надано більше 50 експертних висновків. 

Мова йде про проекти нормативно-правових актів і програмних документів, 

інформаційно-аналітичні матеріали з різних питань що стосуються розвитку 

паливно-енергетичного комплексу.  

Фахівці Відділення захистили 10 дисертаційних робіт на здобуття наукового 

ступеня доктора наук та 20 – на здобуття наукового ступеня кандидата наук (сл. 

22). 

Проведено 12 засідань Бюро ВФТПЕ НАН України, на яких було заслухано 

наукові доповіді провідних вчених, повідомлення молодих фахівців та річні звіти 

директорів установ. Значна увага приділялась питанням комплектації керівних 

кадрів і наукової тематика установ.  

Основні напрями подальшого удосконалення діяльності та розвитку 

Академії визначено у схваленій Концепції розвитку Національної академії наук 

України на 2021-2025 роки, а також у Плані заходів з її реалізації. Вони 

стосуються забезпечення високого рівня наукових досліджень, їх спрямованості 

на розв’язання сучасних проблем науки і техніки; проведення якісної інноваційної 

діяльності, наукового забезпечення вирішення актуальних проблем державного та 

суспільного розвитку; забезпечення інтегрованості у світовий, насамперед 

європейський дослідницький простір; подальшого удосконалення структури та 



системи управління; розвитку дослідницької інфраструктури; поліпшення 

кадрового забезпечення; забезпечення ефективного використання бюджетних 

коштів; упорядкування майнового комплексу та його ефективного використання; 

підвищення рівня комунікації із суспільством і популяризації наукової діяльності. 

На превеликий жаль, більшість запланованих нами планів і задумів були 

порушені широкомасштабною військовою агресією, розпочатою Росією проти 

нашої держави 24 лютого цього року. 

Через війну вітчизняна наука зіткнулася з важкими випробовуваннями. Це – 

і суттєве погіршення умов, а для декого і унеможливлення повноцінної наукової 

роботи, і вимушений виїзд наших науковців за кордон, і порушення усталених 

міжнародних зв’язків. 

Бойові дії суттєво ускладнили діяльність майже всіх установ, організацій і 

підприємств Академії, в тому числі це стосується і установ відділення. 

Пошкоджено багато дослідницьких установ, об’єктів дослідницької 

інфраструктури у Києві, Харкові, Сумах, Миколаєві. Внаслідок вибухових хвиль 

від ракет та авіаударів у будівлях вибито вікна, пошкоджено покрівлі, системи 

водо-, теплопостачання, рухоме майно, унікальне наукове та технологічне 

обладнання. Безпосередньо по нашому відділенні це стосується Інституту 

проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного та Інституту проблем безпеки 

атомних електростанцій, де взагалі знищено майже все унікальне наукове 

обладнання й зруйновано лабораторії.  

Із введенням воєнного стану в Україні планові видатки загального фонду 

державного бюджету України Національної академії наук України скорочено на 1 

млрд. 54,3 млн грн і складатимуть 5 млрд. 108,8 млн грн. Це на понад 17% менше 

за обсяг, затверджений Законом України «Про Державний бюджет України на 

2022 рік» (6 млрд 163,2 млн грн).  

За таких умов, було скорочено базове фінансування академічних установ, 

накладено мораторій на започаткування нових наукових програм та проєктів, 

зменшено обсяги фінансування проєктів за напрямом «Підтримка пріоритетних 

для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) 



розробок», урізано видатки на придбання новітнього та модернізація існуючого 

наукового обладнання тощо. 

 Але і в цих, дуже складних умовах, Академія працює і зберігає свою 

життєздатність. Зусилля науковців зосереджено насамперед на дослідженнях, 

пов’язаних зі зміцненням обороноздатності та безпеки держави, науковим 

супроводом та пошуком розв’язання проблем, що сьогодні є вкрай актуальними 

для держави і суспільства, розвінчанням міфів, породжуваних пропагандою 

агресора. 

Багато співробітників академічних установ займаються волонтерством, 

проводять евакуацію громадян, боронять Україну у лавах тероборони та Збройних 

сил України. Працівники Академії вже переказали нашому війську близько десяти 

мільйонів гривень. І збір коштів триває. В цьому немала заслуга і нашого 

відділення. 

Насамкінець, дозвольте виокремити найголовніші завдання нашого 

відділення на наступний період. 

Одне із головних завдань сьогодні – максимально зберегти науковий 

потенціал відділення, насамперед висококваліфіковані кадри, та домогтися його 

розвитку в післявоєнний час. 

Вкрай важливою для подальшого забезпечення наукових досліджень є 

відбудова пошкоджених об’єктів дослідницької інфраструктури. Зокрема, 

лабораторії Інституту проблем безпеки атомних електростанцій у Чорнобилі, які 

відіграватимуть велику роль у науковому супроводі українського ядерно-

енергетичного комплексу. 

Потрібно суттєво розширити та поглибити тематику наукових досліджень, 

спрямованих на забезпечення оборони і безпеки держави, а також ефективно 

використати можливості міжнародної наукової співпраці. 

І наостанок хочу підкреслити, що попри всі проблеми і негаразди воєнного 

часу сьогодні і наша Академія, і відділення є згуртованою, її працівники сповнені 

віри в перемогу України і бажанням зробити все від них залежне для зміцнення і 

відбудови нашої держави, її наукової сфери. 



Шановні колеги! 

Низько вклонімося Збройним силам України, нашим захисникам і 

захисницям, які не шкодуючи свого життя боронять Україну, боронять наше 

майбутнє! 

Вистоїмо, переможемо! 

Слава Україні!  

 


