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впровадження водневої енергетики» 
 

Тему своєї роботи я обрала не випадково. Я хочу змінювати світ на краще, 

шукати варіанти вирішення екологічних та енергетичних проблем. І саме в 

виконанні проектів мені надається така можливість. Я можу донести свої думки та 

плани до мешканців свого міста та його очільників, представників відповідального 

бізнесу та разом вирішувати маленькі та великі проблеми нашої громади. Ми 

використовуємо велику кількість ресурсів і при цьому забруднюємо нашу планету. 

Навіщо ж доводити планету до точки неповернення, якщо завжди можна знайти 

альтернативу? 

Україна серед тих країн, що прагнуть до 2050 року здійснити енергетичний 

перехід на 70% екологічне виробництво енергії з відновлювальних джерел. 

Відновлювані джерела енергії - це оптимальне рішення. Максимум ефективності, 

мінімум забруднення. Але самі відновлювальні джерела енергії без систем 

акумулювання є вразливим місцем нашої об’єднаної енергетичної системи, тому 

що їх генерація сезонна, непостійна, з великим коливанням потужності. Тому 

воднева енергетика  і стала об’єктом дослідження даної роботи. В ході роботи були 

розглянуті шляхи вирішення цієї проблеми завдяки водневим технологіям, 

досліджено технологічні та економічні умови виробництва водню; проведена 

оцінка та розрахунок перспектив впровадження водневих технологій в енергетику 

України. Як зазначається у розділі № 5 Паризької угоди, Україна входить до 

переліку країн, що продукують найбільше викидів СО2, тому ця проблема є 

актуальною і потребує якнайшвидшого вирішення. 

Результати аналізу свідчать, що автономна сонячно-вітроводнева станція 

потужністю 200 кВт·год при безперервній роботі на встановленому режимі роботи 

може виробляти за добу 100 кг (1100м3) водню, що відповідає 300 л бензину в 

енергетичному еквіваленті і забезпечує зменшення викидів до атмосфери 800 кг 

СО2 та повністю виключити утворення твердих часток та пилу. Водневозаправні 

станції, які побудовано за розробленою схемою, в недалекому майбутньому можуть 

скласти конкуренцію електричним зарядним станціям та витіснити заправні станції 

з викопними вуглеводнями та метаном.  

Вигідне географічне розташування, наявність газотранспортної 

інфраструктури та потенційні можливості для «зеленої» генерації роблять Україну 

привабливою для майбутніх європейських водневих проєктів та розвитку власних 

технологій і наукових досліджень. Це той шанс, який наша країна чекала роками, це 

можливість стати лідером у впровадженні інноваційних водневих технологій, 

модернізації енергетики та розвитку інших сфер.  

Я сподіваюся, що моє дослідження буде корисним і змусить зрозуміти, якщо 

ми продовжимо жити, так як живемо, то вже скоро нам не вистачить ні ресурсів, ні 

місця. 
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