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Основною проблемою сьогодення є вичерпання корисних копалин таких як горючих і ве-

ликий вплив на навколишнє середовище,підвищує інтерес,пошуку альтернативних джерел 

енергії, таких як нетрадиційних і поповнювальних, таких як: енергія вітру, сонця, внутрішнього 

тепла Землі, біомаси тощо. 

Україна на сьогоднішній день використовує дані види енергії,але порівняно з Євро-

пейськими країнами відсоток є мізерним,тому доцільно встановлювати системи по викорис-

танню нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії ,такі як вітер та сонце. За деякими 

оцінками вчених сумарний внесок усіх НПДЕ в світовому енергобалансі в 2000 році стано-

вив 10% від загального обсягу виробництва енергії. На сьогодні існують проекти  які вико-

ристовують сонячну і вітрову енергію,зокрема такі країни як Китай, США, Німеччина. Ди-

наміка розвитку потужностей сонячної енергетики в світі за 12 років зросла на 100% і склала 

близько 102ГВт енергії. А в свою чергу динамка розвитку потужностей вітрової енергетики 

за 12 років зросла на 280% що склала близько 282ГВт енергії. Проаналізувавши стан бюдже-

ту даної енергетики в Україні більш ніж за 20 років видно,що виникає проблема виділення 

коштів на даний вид енергії,що перевищує його доцільне використання в країні ,хоча мільяр-

ди доларів були виділені на атомну та теплову енергетику,що значно шкодить навколишнь-

ому середовищу та негативно позначається на економіці країни.  

Для досягнення цієї мети в роботі вирішені такі основні задачі: 

 проаналізовані відповідні системи автоматизації та існуючі системи забезпечення з 
альтернативними джерелами енергії; 

 вибрано прототип системи забезпечення з використанням гібридних електро-
станцій з джерелами енергії, як вітер та сонце; 

 синтезована методика аналізу задачі розроблення автоматичної системи забезпе-
чення електростанцій альтернативними джерелами енергії; 

 обрані та обґрунтовані можливі структури системи забезпечення для енергосистем 
відновлюваної енергії; 

 

 
 

Наукова новизна даної роботи полягає у наступних чинниках: 



„Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності” 393 

 вперше виконана формалізація задачі управління структурою системи забезпе-

чення роботи по доповнюванню відновлюваними (альтернативними) джерелами 

енергії енергії на основі критерію, який відображає ефективність системи; 

 вперше синтезована автоматична система забезпечення електростанцією на основі 

сонячних та вітрових енергосистем альтернативними джерелами енергії за допо-

могою об’єктно-орієнтованого аналізу; 

 вперше запропоновані об’єктно-орієнтовані моделі автоматичної системи забез-

печення з гібридними системами альтернативних джерел енергії. 

На основі проведеного аналізу було збудоване проектне середовище, ядром якого є до-

цільність використання проекту з використанням вітрових електростанцій та сонячних елек-

тростанцій. На успішну реалізацію впливають такі фактори як: рівень знань, економічний фак-

тор, технологічний тип, інформованість населення та працівників, геолокація, соціальний стан 

суспільства та працівників. Проте є зовнішні збурення які мішають реалізації даного проекту 

такі як: необізнаність населення та працівників, політичні проблеми, кризовий стан. 

В   овок. 

В Україні є все для вироблення і втілення в життя стратегії національного розвитку 

альтернативної енергетики: сировина, досвід, технічні і технологічні напрацювання, підгото-

вка відповідних кваліфікованих кадрів у системі вищої освіти. Справа залишається за надан-

ням ефективної державної підтримки галузі, що дозволить привернути інвестиції які так 

необхідні енергетиці. Потрібна програма, яка б координувала участь всіх зацікавлених сторін 

на державному рівні: бізнес структури, окремих громадян, наукові, промислові та громадські 

організації, урядові установи. 

По аналогії особлива увага має бути приділена з досвідом провідних держав наступ-

ним питанням: 

 пріоритетній державній підтримці технічних і маркетингових досліджень в галузі 

альтернативної енергетики, проведенню науково-дослідних, дослідно-

конструкторських робіт; 

 розповсюдженню і навчанню інформації по наявному досвіду інших країн у вико-

нанні аналогічних програм; 

 об'єднанню зусиль щодо підтримки програми на загальнодержавному рівні, а та-

кож розвитку галузі з іншими екологічними і соціальними програмами. 

Ці та інші заходи, безумовно, будуть сприяти збереженню та розвитку відповідного віт-

чизняного академічного, університетського та галузевого науково-технологічного потенціалу, 

розширенню міжнародного співробітництва в галузі альтернативної енергетики, зміцненню 

міжнародного іміджу нашої держави, зменшенню залежності України від найбільших світових 

постачальників енергетичної сировини,підвищенню рівня її енергетичної безпеки. 

Лі е а у а: 

1. Симанков В. С., Бучацкий П. Ю., Шопин А. В. Методология моделирования физиче-

ских процессов в энергетических комплексах с нетрадиционными источниками энергии 

и оптимизация их параметров. Труды ФОРА, № 3,1998. 

2. Ю.П. Фаворський. Практичні результати використання комбінованої моделі гібридної 

вітросонячної енергосистеми для резервного електропостачання, „Нова тема”, 2008р. 

3.Шихайлов М. О., Фаворський Ю. П. Проблемы и развитие малой ветроэнергетики в 

Украине (практический опыт ЧП «Аванте» в создании и эксплуатации ветросистем ма-

лой мощности // Энергосбережение. – Донецк. – №2, 2003. – С. 22–26.  

3. Georg Bopp, Anja Lippkau, World-wide overview about design and simulation tools for hy-

brid PV systems, 2007. 


