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Приклади новітніх  науково-технічних розробок установ НАН 

України та їх ефективного впровадження 

  

1. Визначення умов опромінення, поточного та накопиченого 

радіаційного навантаження корпусів реакторів ВВЕР-1000. Роботи 

дозволили на 10-20 років (в перспективі – на 30 років) відкласти виведення з 

експлуатації 4 з 15-ти діючих енергоблоків АЕС та будівництво нових 

потужностей. Економічний ефект від подовження терміну експлуатації одного 

енергоблоку на рік складає мільярди гривень (Інститути: ядерних досліджень, 

проблем міцності ім. Г.С.Писаренка та електрозварювання ім. Є.О. Патона).  

2. Кваліфікація ядерного палива виробництва американської компанії 

«Westinghouse» для вітчизняних АЕС. Обґрунтовано безпечність та 

працездатність цього палива в умовах роботи змішаного навантаження активної 

зони реакторів ВВЕР-1000. В 2016 році з 13 поставок ядерного палива в 

Україну 5 припаде на американські збірки Westinghouse, що дозволить 

протягом року зекономити 1,3 млрд. грн. (Харківський фізико-технічний 

інститут). 

3. Модифікація «J-RODOS» Європейської системи реагування на 

ядерні аварії «RODOS». Система «J-RODOS» впроваджена на 

Південноукраїнській АЕС, Запорізькій АЕС, Хмельницькій АЕС та в кризовому 

центрі ДСНС України, а до кінця 2016 року буде завершено впровадження на 

всіх АЕС України. Це забезпечить можливість проведення безперервного 

моніторингу і контролю радіоактивного стану України (Інститут проблем 

математичних машин і систем). 

 

4. Високоентропійний п’ятикомпонентний сплав із гранецентрованою 

ґраткою, зміцнений наночастками оксидів. Отримано вперше в світі. 

Введення нанорозмірних оксидів дозволило підвищити межу плинності 

матеріалу в інтервалі від 77 К до 800 К у 1,5-2 рази при збереженні значної 

пластичності. Це дає змогу використовувати високоентропійні сплави в ядерній 

енергетиці та промисловості (Харківський фізико-технічний інститут). 

5. Технологія синтезу наноматеріалів та нанокомпозитів для 

очищення рідких радіоактивних відходів від солей важких металів. 
Технологія, аналогів якої не існує у світі, має високу ефективність очищення 

рідких стоків об'єктів ядерно-паливного циклу, що суттєво підвищує їх 

екологічну та радіаційну безпеку (Інститут геохімії навколишнього 

середовища).  

6. Технології та обладнання для моніторингу роботи енергосистем. На 

сьогодні моніторингом із застосуванням апаратно-програмних комплексів 

«Регіна» охоплені практично всі атомні, теплові та гідравлічні станції України, 

всі крупні та відповідальні підстанції напругою від 110 до 750 кВ, 
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електрифікований залізничний транспорт та інші електроенергетичні об'єкти. 

Ці технології є важливою ланкою забезпечення стабільності функціонування 

Об'єднаної енергетичної системи України (Інститут електродинаміки). 

7. Новітня геотехнологія хвильової обробки структурованого 

нафтоносного пласта. Впровадження технології на Яблунівському 

нафтогазоконденсатному родовищі підвищило дебети свердловин у кілька разів 

на 1,5-2 роки (Інститут геофізики).  

8. Енергоощадна технологія нагрівання металу в металургійних печах 

на основі використання кисню як окислювача для спалювання 

природного газу. Впровадження технології на Дніпровському металургійному 

комбінаті дозволило суттєвого знизити використання природного газу при 

нагріванні металу та зменшити шкідливі викиди оксидів азоту у вихідних газах 

(Інститут газу).  

9. Технологія контактного стикового зварювання рейок з 

високоміцної сталі. Спільно з заводом електрозварювального обладнання 

(м. Каховка) налагоджено виробництво машин для такого зварювання. На 

сьогодні з використанням виготовленого обладнання вже прокладено 5 тис. км 

«оксамитового» шляху в Україні і понад 11 тис. км у Китаї, що дозволило 

збільшити швидкість руху потягів в Україні до 160 км/год. та ввести денні 

пасажирські поїзди (Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона). 

10. Перші вітчизняні зразки прозорої броні, основним елементом якої є 

кристалічні пластини з сапфіру. Спеціальний багатошаровий пакет з пластин 

сапфіру й загартованого скла за товщиною майже втричі менший за стандартну 

конструкцію з броньованого скла та відповідає стандарту НАТО (Інститут 

монокристалів).  

 

11.  Технологія вирощування великих кристалічних пластин 

легованого натрієм оптичного германію для сучасних тепловізійних 

систем. Оптичні елементи з таких пластин мають характеристики, кращі від 

світових аналогів. Пластини для захисних систем виявлення, наведення та 

прицілювання вітчизняної бронетанкової техніки, зокрема, танків «Оплот», за 

своєю площею (біля 500 кв. см.) і оптичними параметрами є унікальними і на 

світовому ринку відсутні (Інститут фізики напівпровідників 

ім.В.Є.Лашкарьова). 

12.  Технологія одержання деталей роз’ємних з’єднань підвищеної 

корозійної стійкості з титанового сплаву. Межа міцності сплаву, а це понад 

1400 МПа, значно перевищує відомі аналоги. Це дозволяє виготовляти 

різноманітні вироби авіаційного призначення, які мають приблизно вдвічі 

меншу масу та більший час використання. Технологію передано до ДП 

«Антонов» (Інститут металофізики). 

13.  Технології і устаткування для вирощування унікальних 

монокристалів.  Ці монокристали як за габаритами, що сягають метрів, так і за 
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якістю не мають аналогів та знаходять застосування у ядерній фізиці та ряді 

галузей промисловості, в медицині, в т.ч. у нейродіагностиці та томографії 

(Інститут монокристалів та Інститут сцинтиляційних матеріалів). 

14. Радіолокаційна система міліметрового діапазону нового типу для 

спостереження за рухом об'єктів на територіях аеродромів. Система за 

своїми тактико-технічними та техніко-економічними характеристиками 

перевищує існуючі радіолокаційні пристрої та відповідає рівню новітніх 

закордонних пошукових розробок (Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. 

Усикова).  

15. Автономні комплекси водопідготовки колективного та 

індивідуального використання типу «Вега». Одержання якісної питної води 

в цих установках здійснюється за рахунок поєднання мембранних методів, які 

на даний час є одними з найбільш ефективних та економічних, з іншими 

фізико-хімічними методами, а саме – окисленням, каталізом, адсорбцією, 

фільтруванням, ультрафіолетовим знезараженням (Інститут колоїдної хімії та 

хімії води ім. А.В.Думанського). 

16. Технологія та обладнання для високочастотного зварювання 

живих тканин Ця технологія забезпечує скорочення часу оперативного 

хірургічного втручання, проведення безкровних операцій, скорочення 

післяопераційного періоду реабілітації при значному обмеженні використання 

знеболюючих препаратів. Технологія виконується без застосування шовних 

матеріалів, що приводить до повного виключення запальних процесів. На цей 

час освоєно більше 150 різних хірургічних методик, успішно виконано майже 

200 тисяч хірургічних операцій в таких галузях як загальна та абдомінальна 

хірургія, травматологія, пульмонологія, проктологія, урологія, мамологія, 

оториноларингологія, гінекологія, офтальмологія тощо (Інститут 

електрозварювання ім. Є.О.Патона спільно з установами медичного профілю).  

17. Технології та обладнання лікування косоокості у дітей. Створені на 

основі оптики Френеля легкі, зручні і дешеві пластмасові призматичні лінзи 

дозволяють успішно лікувати без операцій косоокість у дітей вже в ранньому 

віці і нормалізувати їх зір, що є революційною подією в офтальмології ( 

Інститут проблем реєстрації інформації). 

18.  Технологія відновлення рухових функцій, порушених внаслідок 

важких захворювань нервово-м’язової системи (інсульт, неврит лицевого 

нерва, дитячий  церебральний параліч, тощо) та травм.  Прилади ТРЕНАР-01 та 

ТРЕНАР-02 реалізують оригінальну технологію створення електронного образу 

руху та програмування відповідної послідовності електростимулюючих 

імпульсів. В порівнянні з зарубіжними аналогами мають значно ширшу гаму 

функцій та набагато меншу вартість. З використанням приладів в 14 клініках та 

курортах вже проліковано більше 5 тис. хворих на інсульт та ДЦП 

(Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та 

систем). 

19. Препарат «Метовітан». Впроваджений у виробництво  препарат має  
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гепатопротекторну, енергостимулюючу та кардіопротекторну дію та 

призначений для підвищення життєстійкості організму в несприятливих умовах 

(Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна). 

20. Принципово нова технологія отримання субстанції бактеріального 

лектину. Передано для апробації в дослідно-промислових умовах на завод 

«Ензим» (м. Ладижин, Вінницька обл.). Субстанція є основою 

високоефективного препарату для профілактики і терапії інфекційних 

захворювань, спричинених вірусами грипу (Інститут мікробіології і вірусології 

ім. Д.К. Заболотного).  

21. Нові  сорти озимої пшениці та гібриди кукурудзи. Здійснюється 

постійний науковий супровід майже 3 тис. ліцензійних договорів на їх 

використання у сільськогосподарському виробництві на площі майже 1,7 млн. 

га. Врожай озимини, зібраний з цих площ, здатний майже повністю забезпечити 

потреби України у продовольчому зерні. Лише в 2015 році до Реєстру сортів 

рослин, придатних до поширення в Україні, занесено 8 нових сортів та ще 10 

сортів озимої пшениці проходять сортовипробування. При цьому щорічний 

економічний ефект від використання нових сортів перевищує 2,2 млрд. грн. 

(Інститут фізіології рослин і генетики). 

22. Унікальний дослідницький проект «Українське суспільство: 

моніторинг соціальних змін». В рамках проекту на матеріалах щорічного 

загальноукраїнського соціологічного моніторингу здійснюється грунтовний 

аналіз соціальних процесів в Україні. Авторський колектив цього проекту було 

відзначено Державною премією України в галузі науки і техніки за 2014 рік 

(Інститут соціології). 

23. Багатотомні фундаментальні видання, що мають вагоме наукове і 

суспільне значення: «Історія української культури» у 5 томах, 9 книгах 

(відзначене Державною премією України в галузі науки і техніки за 2014 рік), 

«Енциклопедія історії України» у 10 томах, «Шевченківська енциклопедія» в 6 

томах, «Повне зібрання творів Тараса Шевченка» в 12 томах. Продовжується 

реалізація фундаментальних видавничих проектів «Енциклопедія сучасної 

України» в 30 томах , на сьогодні підготовлено 17 томів, «Михайло 

Грушевський. Твори» в 50 томах, видано 23 томи, Науково-документальна 

серія книг «Реабілітовані історією» у 130 томах, 106 опубліковано, «Історія 

української літератури» в 12 томах, 3 опубліковано (установи 

соціогуманітарного профілю). 

 

 
 


