
Міжнародне співробітництво 
 
    14 вересня 2017р. в Інституті електродинаміки  НАН України відбулось засідання  круглого столу 
за участю науковців нашого інституту та Литовського Енергетичного Інституту (ЛЕІ).  
     Зустріч відбулась за ініціативою ЛЕІ  та за підтримки державного Агентства науки, інновації та 
технології Литви. 
     Основна мета зустрічі – пошук шляхів та конкретних напрямків наукової співпраці між 
інститутами.  
 
    З вітальним словом до учасників зустрічі звернувся директор ІЕД НАН України, академік НАН 
України О.В.Кириленко. 

 

 
 

Директор ЛЕІ, доктор технічних наук  Сігітас Рімкавічюс у своїй доповіді ознайомив присутніх із 
структурою та завданнями, що виконує ЛЕІ, а також висловив пропозиції щодо спільної співпраці з 
українською стороною в енергетичних проектах. 

 

 
 

 На засіданні було обговорено доповіді: 
- старшого наукового співробітника відділу №4, кандидата технічних наук Ю.В.Пилипенка "Засоби 
моніторингу в електроенергетиці"; 
 
- завідувача відділу №4, доктора технічних наук В.В.Павловського  "Пропозиції відділу 
автоматизації електричних систем ІЕД НАН України в частині комп'ютерного моделювання 
електричних систем та режимів їх роботи"; 



 

 
 
-  керівника лабораторії систем управління і автоматизації ЛЕІ, доктора технічних наук 
Віргініюса Радзюкінаса  "Розвиток мереж Smart Grid  у зв'язку з переходом до 4-го енергопакету, 
розробка методики планування децентралізованої локальної генерації в "розумному" місті (Smart 
City). "Розумний" облік енергоспоживання (Smart Metering);  Презентація методики усунення 
небалансів і перевантажень в реальному часі з можливістю застосування ринкових заходів при 
виборі резервів потужності;  Огляд розробок лабораторії систем управління і автоматизації ЛЕІ в 
розрізі можливого співробітництва з українською стороною; 
 
- старшого наукового співробітника відділу №3, кандидата технічних наук І.В.Блінова 
"Моделювання об'єднання ринку електроенергії України з Європейськими країнами"; 
 
- старшого наукового співробітника відділу №3, кандидата технічних наук С.Є.Танкевича 
"Впровадження в Україні міжнародних та європейських стандартів в галузі управління 
електроенергетичними системами: поточний стан та перспективи"; 
 
- координатора мережі "Open R & D Lithuania" державного Агентства науки, інновації та тенології 
Литви Мантаса Нашлёнаса  "Співпраця між наукою і бізнесом. Реалізовані проекти в енергетиці. 
Участь у програмах ЄС та залучення інвестицій для реалізації проектів". 
 
По завершенню роботи круглого столу між Інститутом електродинаміки  НАН України та 

Литовським Енергетичним Інститутом підписано Угоду про наукове співробітництво та обговорено 
подальші кроки щодо залучення наукового потенціалу нашого інституту до реалізації європейських 
проектів в електроенергетиці. 

 

 
 


