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Відділення цільової підготовки НТУУ КПІ ім. Сікорського  

ДП «Державний НТЦ з ядерної та радіаційної безпеки»



ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ 
«Інтелектуальна екологічно безпечна енергетика з традиційними та 

відновлюваними джерелами енергії»

«Нова енергетика»
2019-2021 рр.

Загальний огляд цільової комплексної програми наукових 

досліджень НАН України 
Подано 45 запит. Виконано 31 проект у 4 розділах .

Роботи виконувались 12 Інститутами НАН України.

У 2019 р. обсяг фінансування становив – 3043,0 тис. грн., у 2020 р. - 2360,0 тис.грн.,

у 2021 р. - 2714,0 тис.грн. ВСЬОГО 8117,0 тис. грн .

За результатами робіт видано:

18 монографій;

208 статей .

Подано 11 аналітичних записок з питань науково-технічного забезпечення ефективного

функціонування електроенергетичних компаній країни .

Зроблено 102 доповіді на міжнародних та вітчизняних конференціях .

Виготовлено:

15 лабораторних зразків систем та програмних продуктів.

Розроблено:

9 Стандартів;

29 математичних моделей;

20 програмно-інформаційних моделей;

5 методик;

8 технологічних рекомендацій .

Отримано 12 патентів.

Захищено 8 дисертацій .



Вперше в світі 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

R – радіус бульбашки; Tb ,  rg, rn – температура,

густини газу і пари в бульбашці, відповідно.

Швидкості міжфазного масопереносу j  та 

теплопереносу q в моделі вперше описуються в рамках

молекулярно-кінетичної теорії

де

- швидкості руху молекул газу і пари.              

am - коефіцієнт випаровування: B – газова стала.
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МОДЕЛЬ  ДИНАМІКИ АНСАМБЛЮ ПАРОГАЗОВИХ БУЛЬБАШОК

Зміна температури на стадії максимального с 

тиснення бульбашки з перегрітою парою в 

процесі її кавітаційного cхлопування в 

недогрітій воді при Т0 = 303 К, Тn0 = 403 К, 

rn = 100 кПа, R0 = 100мкм

Зміна величини питомої потужності в околі 

бульбашки, що розвивається



РОЗРОБЛЕННЯ СХЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ МІСТА ОДЕСИ

Технічні показники системи центрального теплопостачання міста Одеси при 
впровадженні нової схеми теплопостачання

Використання водню з метою декарбонізації на 

районної котельні «Південна-1»

З метою скорочення викидів забруднюючих речовин 

та парникових газів від систем централізованого 

теплопостачання міста, передбачається будівництво 

на районній котельні «Південна-1» «водневого 

хабу», з поступовим переведенням котлів на 

водневмісне паливо. 

- Існуючі  

джерела 

теплової  

енергії

- Нові 

теплогенеруючі 

потужності 

(когенераційні та 

відновлювані)

Встановлена теплова потужність на відпуск 

теплової енергії, всього                                          2252,8 Гкал/год

в т.ч.: 

- когенераційних джерел                                         473,1 Гкал/год

- на відновлюваних видах енергії 

(теплові насоси, сонячні колектори)                         43,1 Гкал/год 

-на відновлюваних видах палива (біомаса)           1,5  Гкал/год 

-на відновлюваному паливі з відходів 80,0 Гкал/год  

-систем утилізації скидної теплоти 

-димових газів                                                          41,1 Гкал/год   

Встановлені когенераційні та відновлювані 

потужності,      всього                                               558,9 Гкал/год)

Будівництво нової ТЕЦ на паливі з твердих побутових 

відходів та природному газі 

Загальна прогнозна встановлена теплова потужність на

відпуск теплової енергії: 420 Гкал/год, вся від когенерації.

Будівництво нового теплового джерела «Лузанівка»

Загальна прогнозна встановлена теплова потужність:

64 Гкал/год, з них 16 Гкал/год від когенерації.

Реконструкція районних котелень «Північна-2» та 

«Південна-1» 

Реконструкція котельні «вул. Ак. Воробйова, 20»

Збільшення когенераційних потужностей за рахунок 

будівництва та реконструкції таких об'єктів:



Установка зрідження 

метану (LNG)

В Інституті газу створено першу в Україні дослідну установку зрідження метану за

схемою дросельного циклу високого тиску. Застосоване комбіноване 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). Промислові установки подібного класу призначені для використання на

автозаправних комплексах і віддалених свердловинах



Нанорідини на основі алюмосилікатів та 

вуглецевих нанотрубок

Експериментальна комірка. 

Кипіння нанорідин

В Інститут газу НАН України 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.



Інститут 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

Освоєне ефективне спалювання

вугілля з Казахстану, Польщі,

Колумбії, Австралії.

Це забезпечило надійну 

роботу регулювальних 

потужностей теплової 

енергетики та ОЕС України в 

цілому в умовах гострого 

дефіциту енергетичного вугілля



Інститут теплоенергетичних технологій НАН України

Розроблення технічних рішень та способів їх реалізації для 
конструювання нових високо- ефективних котельних установок на 
супер-надкритичні параметри пари

Розроблено конструкцію

парогенератора з суперкритичними

параметрами пари (28 МПа, 600 оС) для

енергоблока потужністю 300 МВт, який

здатний працювати на українському

довгополуменевому газовому вугіллі :

Розроблено методику розрахунку за допомогою 
якої проводились  конструкторсько-повірочні
теплові розрахунки котла СНКП 28/600/600 на 
навантаженнях 40−100 % від номінального.

Проведено теплові розрахунки котла в режимі
твердого шлаковидалення з урахуванням
коефіцієнта рециркуляції газів 10 %, 12 %, 13 % і
20% на навантаженнях 40% і 50 %

Розроблено компонування поверхонь нагріву
котла СНКП з вибором марок сталі та основних
габаритних розмірів котла і поверхонь нагріву



Вперше в Україні проведено дослідження щодо визначення повного комплексу вимог до
джерел розподіленої генерації потужністю до 20 МВт (в тому числі, до генеруючої частини
систем накопичення енергії), 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 (за класифікацією Кодексу системи передачі України) та методику
вимірювання показників якості електроенергії (значення гармонік та інтергармонік вихідного
струму генеруючого пристрою). За результатами проведених досліджень підготовлено до
видання два Державних стандарти України.

ДСТУ EN 50549-1:202_ 

(EN 50549-1:2019, IDT)

ВИМОГИ ДО ГЕНЕРУЮЧИХ 

УСТАНОВОК, ПРИЗНАЧЕНИХ 

ДЛЯ ПАРАЛЕЛЬНОГО 

ПІД'ЄДНАННЯ ДО 

РОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖ

Частина 1. Під'єднання до 

розподільної мережі низької 

напруги

Генеруючі установки включно 

до типу В

(Проект, перша редакція)

Перетворення і стабілізація параметрів електромагнітної енергії

0,1 Smax

PD

+0,048 PD-0,048 PD

Q

Вимога

Зона свободи

Додаткові вимоги в 

деяких країнах

1,0 Smax

P

Поглинання реактивної енергії
(режим недозбудження)

Поглинання реактивної енергії
(режим  перезбудження)

Діапазони підтримування 

реактивної потужності

Межа мінімальних вимог із

коефіцієнтом активної потужності, 

який дорівнює 0,9

Межа мінімальних вимог із

коефіцієнтом 

активної потужності, 

який дорівнює 0,9

Поглинання реактивної енергії 

(режим недозбудження)

Поглинання реактивної енергії 

(режим перезбудження)

Через обмеження значення 

номінального струму активна 

потужність у цій ділянці може бути 

меншою ніж PD (I=Imax=const)

Площа обмежена кривою:

Допуск 

реактивної 

потужності 

відповідно до 

активної 

потужності PD 

у діапазоні 

напруг

ДСТУ EC 61000-4-7:202__

(IEC 61000-4-7:2009, IDT)

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ

Частина 4-7. Методики 

випробування та вимірювання.

Загальна настанова щодо 

вимірювання гармонік та 

інтергармонік і відповідних 

вимірювальних приладів 

застосовних для систем 

електропостачання й 

під’єднаного до них обладнання

(Проект, остаточна редакція)

Комплекс вимог до джерел розподіленої

генерації (ДРГ):

- вимоги до якості електричної енергії, що 

генерується;

- вимоги до безпеки, а також надійності роботи 

ДРГ в умовах збурень та  аварійних ситуацій в 

мережі;

- управління обсягом генерованої потужності в 

залежності від попиту з боку споживачів;

- вимоги до генерації реактивної потужності.



Розроблено нові математичні моделі й методи для 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 їхньої безпосередньої участі 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

Режими  електроенергетичних систем і об’єктів та керування ними

-4 000,00

-3 000,00

-2 000,00

-1 000,00

 -

 1 000,00

 2 000,00

 3 000,00

 4 000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Вартість "завантаження" Вартість "розвантаження" Вигода СНЕ



Інститут технічних проблем магнетизму

Початковий розподіл 

магнітного поля (МП) 

(моделювання)

Розподіл МП при активному 

екрануванні (моделювання

та експеримент)

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».

Основний результат:

Bmax= 1,35 мкТл, Bдоп= 0,5 мкТл 

ТП

КО

Розрахунок - Bmax= 0,17 мкТл 

Експеримент - Bmax= 0,19 мкТл

ТП

Результати експериментальних досліджень системи активного екранування (САЕ) на 

повномасштабному лабораторному макеті трансформаторної підстанції 10/0,4 кВ; 100 кВА.

Повномасштабний макет вбудованої 

трансформаторної підстанції (ТП) 10/0,4 кВ; 

100 кВА з системою активного екранування 

на магнітовимірювальному стенді ІТПМ

Компенсаційна

Обмотка (КО)
Струмопроводи

ТП



Приклад покриття графіку споживання електроенергії ОЕС України характерної доби травня місяця

1 - «Базовий варіант» - в ОЕС відсутні накопичувачі 

електроенергії, надлишок електроенергії СЕС обмежується

2 - «Впровадження накопичувачів електроенергії» - суттєве збільшення 

виробництва електроенергії АЕС, зменшення виробництва на вугільних 

ТЕС, надлишок електроенергії СЕС перенесено в зону пікового споживання

ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НАН УКРАЇНИ

ПРОГРАМНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС ФОРМУВАННЯ ПРОГНОЗНОГО БАЛАНСУ 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ ІЗ ДОТРИМАННЯМ БАЛАНСОВОЇ  НАДІЙНОСТІ ТА ДОСЯГНЕННЯ 

КЛІМАТИЧНОЇ НЕЙТРАЛЬНОСТІ

Надлишок 

електроенергії 

СЕС

ТЕС працюють в 

маневрених 

режимах

Незначна частка 

генерації АЕС

Надлишок СЕС 

перенесено у період 

пікових навантажень

ТЕС працюють в 

сталих режимах і їх 

частка менша

Значна частка 

генерації АЕС

1

3

Впровадження:

- Міністерство енергетики України - аналітичні матеріали щодо розроблення законопроекту про Енергетичну 

стратегію України до 2050 року,

- ПрАТ НЕК «Укренерго» - розрахунки щодо прогнозних обсягів навантаження АЕС для «Проекту звіту з 

(відповідності) достатності генеруючих потужностей України»

- Комітет ВР з питань екологічної політики та природокористування, Міністерство захисту довкілля та 

природних ресурсів України – розрахунки і консультації щодо заходів із досягнення показників Національно-

визначеного внеску-2 України

Поточний стан та перспективи:

- Спільно із ПрАТ НЕК «Укренерго»  - верифікація математичних моделей та програмно-інформаційних засобів 

для формування прогнозного балансу електроенергії України на 2023 рік



НАПРЯМИ ТА ЕТАПИ РОЗВИТКУ КОТЕЛЕНЬ СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ 
УКРАЇНИ ДО 2040 Р. В УМОВАХ ЕКОЛОГІЧНИХ ОБМЕЖЕНЬ

Капітальні затрати 

для IV:  прогресивний  - 585 млн. $

традиційний    - 292,5 млн. $

для III:  консервативний - 58,5 млн. $

для  II:   комбінований   - 85,5 млн. $

ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НАН УКРАЇНИ

Впровадження:

- Міністерство енергетики України – аналітична доповідь щодо виконання Національного плану скорочення викидів 

(робоча група Експертної ради Міненерго з питань функціонування ринку теплової енергії)

- Міністерство розвитку громад та територій України - аналітична доповідь щодо напрямів та етапів розвитку 

котелень системи централізованого теплопостачання України до 2040 р (Експертна група з питань теплоенергетики)

Поточний стан та перспективи:

- Відновлення інфраструктури та розвиток системи теплопостачання в післявоєнний час, зокрема, теплозабезпечення 

житлових пунктів для тимчасово переміщених осіб
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Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН  України

В Інституті проблем моделювання

в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН

України вперше у світі розроблено

математичну модель оптимального

завантаження генерувальних блоків

на циклічному часовому періоді

прогнозування, що забезпечує оцінку

достатності маневрових потужностей

в енергосистемі за різних сценарних

умов розвитку потужностей ВЕС та

СЕС.

Результати роботи у вигляді

прогнозів з «Визначення ролі АЕС у

сталому розвитку та забезпеченні

надійності роботи ОЕС України на

довгостроковий період» впроваджено

у ВП НТЦ НАЕК «Енергоатом».

РОЗРОБКА МОДЕЛЕЙ ОПТИМАЛЬНОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ 

ГЕНЕРУЮЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ ТРАДИЦІЙНОЇ ТА ВІДНОВЛЮВАНОЇ 

ЕНЕРГЕТИКИ В УМОВАХ НАРОЩУВАННЯ ЧАСТКИ ВІДНОВЛЮВАНОЇ 

ЕНЕРГЕТИКИ В ЗАГАЛЬНОМУ БАЛАНСІ ГЕНЕРУЮЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ 
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Loading of Thermal Units

ХТЕЦ-5-1 ХТЕЦ-5-2 ХТЕЦ-5-3 КТЕЦ-5-1 КТЕЦ-5-2 КТЕЦ-5-3 КТЕЦ-5-4 КТЕЦ-6-1 КТЕЦ-6-2 СлавТЕС3 СлавТЕС7 ЗапТЕС1 ЗапТЕС2

ЗапТЕС3 ЗапТЕС4 ЗапТЕС5 ЗапТЕС7 КривТЕС1 КривТЕС3 КривТЕС5 КривТЕС9 КривТЕС10 ПриднТЕС7 ПриднТЕС8 ПриднТЕС9 ПриднТЕС10

ПриднТЕС11 ВуглТЕС1 ВуглТЕС2 ВуглТЕС3 ВуглТЕС4 ВуглТЕС6 ВуглТЕС7 ЗміївТЕС1 ЗміївТЕС2 ЗміївТЕС3 ЗміївТЕС4 ЗміївТЕС5 ЗміївТЕС6

ЗміївТЕС7 ЗміївТЕС8 ЗміївТЕС10 ТрипілТЕС1 ТрипілТЕС3 ТрипілТЕС4 ТрипілТЕС5 ТрипілТЕС6 КурахТЕС3 КурахТЕС4 КурахТЕС5 КурахТЕС6 КурахТЕС7

КурахТЕС8 КурахТЕС9 ЛуганТЕС10 ЛуганТЕС13 ЛуганТЕС14 ЛуганТЕС15 БурштТЕС1 БурштТЕС3 БурштТЕС4 БурштТЕС5 БурштТЕС6 БурштТЕС7 БурштТЕС8

БурштТЕС9 БурштТЕС10 БурштТЕС11 БурштТЕС12 ДобрТЕС5 ДобрТЕС6 ДобрТЕС7 ДобрТЕС8 ЛадТЕС1 ЛадТЕС2 ЛадТЕС3 ЛадТЕС4



Найбільш вагомі наукові результати ІПБ АЕС НАН України

Перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему

На основі експериментальних досліджень

розроблено фізичну модель закономірності перерозподілу

радіонуклідів у поровому просторі паливовмісних

матеріалів об’єкта «Укриття», яка дозволяє за допомогою

електрокінетичних процесів перевести ці матеріали у

хімічно стабільні кристалічні сполуки та розробити нові

методи кондиціювання для забезпечення умов

довготривалого зберігання та/або їхнього майбутнього

захоронення.

Електронне зображення фрагмента 

чорної кераміки

Зовнішній вигляд електрохімічної комірки 

(основного вузла лабораторної установки) 

Результати роботи використано у законотворчій

діяльності Національної комісії з радіаційного захисту

населення України, використовуються у низці дисциплін

навчального процесу Державної Установи «Інститут

геохімії навколишнього середовища НАН України» під час

підготовки аспірантів, а також впроваджені у Державному

спеціалізованому підприємстві ДСП «Чорнобильська АЕС»



Найбільш вагомі наукові результати ІПБ АЕС НАН України

Поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами

Шляхом модернізації

програмного забезпечення для

технічного комплексу керування

завантаженням упаковок із

високоактивними відходами та

калібрування засобів вимірювальної

техніки перед кондиціюванням

вдосконалено параметри системи

радіаційного та технологічного

контролю, а також за допомогою

розробленого програмного

забезпечення для розрахунку

коефіцієнтів радіонуклідного вектора й

обробки лабораторних даних

забезпечено роботу системи

паспортизації упаковок з цими

відходами. Результати роботи

впроваджені у Державному

спеціалізованому підприємстві ДСП

«Чорнобильська АЕС» і дозволили в

2021 році ввести у промислову

експлуатацію промисловий комплекс з

переробки твердих радіаційних

відходів.

Камера завантаження радіоактивних 

відходів до упаковки 

Промисловий комплекс з переробки 

твердих радіаційних відходів



РОЗРОБЛЕННЯ ТЕПЛОВИХ СХЕМ ЕНЕРГОБЛОКІВ НА СУПЕРНАДКРИТИЧНИХ 

ПАРАМЕТРАХ ПАРИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ НА ДІЮЧИХ ТЕС УКРАЇНИ З МЕТОЮ 

ПІДВИЩЕННЯ ЇХ МАНЕВРЕНОСТІ, НАДІЙНОСТІ, ЕКОНОМІЧНОСТІ ТА ЕКОЛОГІЧНОСТІ
( акад. НАН України Русанов А.В., чл.-кор. НАН України Костіков А. О., чл.-кор. НАН України Шубенко О.Л., Тарасова В.О.) 

Розроблено і техніко-економічно обґрунтовано схемне рішення щодо переведення турбоустановок серії

К-300-240-2 виробництва АТ «Українські енергомашини» 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 %.

Схема 

К-300-240-2

Вихідна Модернізо-

вана

Електрична

потужність 300 МВт 342 МВт

Електричний

ККД 36,5 % 42,37 %

Викиди СО2 за рік 2678 тис. т 2653 тис. т 



СТВОРЕННЯ ГІДРОАГРЕГАТІВ ДЛЯ ДНІСТРОВСЬКОЇ ГАЕС
(акад. НАН України Русанов А.В., Хорєв О.М. , Коротаєв П.С. , Агібалов Є.С. , Дєдков В.М.)

ДНІСТРОВСЬКА ГАЕС

МОДЕЛЬ НОВОГО РК 5217М2

РОЗПОДІЛ ТИСКУ В ОПТИМУМІ ТУРБІННОГО РЕЖИМУ

ВИХІДНЕ РК 5217

НОВЕ  РК 5217М2

Порівняння відносних ККД моделей 

насос-турбін Дністровської ГАЕС 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ СТЕНД ЕКС-30 ІПМАШ
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Рис. 2. Гібридні системи для комплексного

використання ВДЕ

Інститут відновлюваної енергетики – дослідження балансу потужностей  в 

комбінованих енергосистемах на основі відновлюваних джерел енергії для 

забезпечення конкретних споживачів, з метою - розширення доступу до енергії, 

зниження логістичних витрат та підвищення надійності енергопостачання. 

Рис. 1. Гібридна система з балансуванням потужності

Гібридні мережі з децентралізованим

використанням ВДЕ різних видів орієнтовані

на використання місцевих ресурсів,

наближення до споживача, економію

палива, збалансованість, незалежність від

зовнішніх джерел..



Фахівцями ВФТПЕ НАН України в 2021 р. опубліковано 973 статті, з яких 683 входять до

науково-метричних баз (біля 70%) ( в 2020 р. опубліковано 832 статті, з яких 585 входять до

науково-метричних баз (біля 70%) (в 2019 р. опубліковано 967 статей, з яких 641 входе до

науково-метричних баз (66%), в 2018 р. опубліковано 815 статей, з яких 570 входять до науково-

метричних баз (68%), в 2017 році опубліковано 779 статей, 470 з яких входять до науково-

метричних баз (60%), а в 2016 році - 924 статті, 510 з яких входять до науково-метричних баз

(55%).

ВИДАВНИЧА ТА ВИНАХІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

38



Фахівцями ВФТПЕ НАН України

захищено

10 докторські (в 2020 р. – 9, 2019 р. - 11, 

2018 р. - 8, 2017 р. - 8, 2016 р. - 2) та 

20 кандидатські дисертації 

(в 2020 р. – 14, 2019 р. - 25, 2018 р. - 15,

2017 р. - 22, 2016 р. - 21).

Захист дисертацій

37



Дякую за увагу!


