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1. Актуальність теми дисертації. Однією з ключових властивостей, що впливають  

на електропостачання і, водночас, нормальну експлуатацію електричних мереж та систем  

є здатність протистояти збуренням, тобто стійкість. Технології виробництва  

електроенергії, які використовуються в джерелах розподіленої генерації, суттєво відмінні  

від централізованої генерації. На основі цих відмінностей постає проблема стійкості систем,  

в яких наявні джерела розподіленої генерації. 

Однією з особливостей комплексу задач, пов’язаних із стійкістю є їх тісний 

взаємозв’язок з великою кількістю наукових напрямів проєктування та експлуатації 

електричних мереж, наприклад, топологія, керування режимами та ін. У зв’язку з тим,  

що в кожній країні тривалий час існували власні усталені підходи до проєктування  

та розроблення нормативної документації з керування режимами, виникла значна кількість 

варіацій підходів до оцінювання та забезпечення стійкості. 

Внаслідок загальносвітового тренду впровадження різнорідних джерел розподіленої 

генерації, задача оцінювання та забезпечення стійкості загострюється, що підтверджує 

інтенсивність наукових досліджень та публікацій в останні роки. Дослідження  

та розроблення світових виробників систем для відновлюваної енергетики відбуваються  

в руслі вдосконалення керування джерелами розподіленої генерації (залучення джерел 

розподіленої генерації до керування режимом електричних мереж). Значна частина сучасних 

досліджень полягає в розробленні стратегій керування джерелами розподіленої генерації.  

У зв’язку з поширенням різних видів технологій генерації, зростає увага до розвитку 

напівпровідникових силових перетворювачів та пов’язаних з цим технологій. 

Питаннями забезпечення та підвищення стійкості електроенергетичних систем у різні 

часи займалися P. M. Anderson, A. A. Fouad, П. С. Жданов, С. О. Лебедєв, Л. В. Цукерник, 

В. Н. Авраменко, О. М. Костюк, М. І. Соломаха, С. М. Банько, О. Ф. Буткевич та інші вчені. 

2. Зв’язок теми дисертації з державними програмами, науковими напрямами 

Університету. Результати дисертаційного дослідження увійшли до науково-дослідної 

тематики кафедри електропостачання імені професора В. М. Синькова Національного 

університету біоресурсів і природокористування України «Розробка теорії структурно-

параметричного синтезу гібридних систем електроживлення та їх інтеграція до розподільчих 

електричних мереж в сільських регіонах» (номер державної реєстрації 0113U003830),  



в рамках якої автором виконано роботу в напрямі дослідження математичного моделювання 

електромагнітних та електромеханічних перехідних процесів, розрахунків статичної  

та динамічної стійкості досліджуваного сегмента розподільної електричної мережі  

з джерелами розподіленої генерації, вивчення особливостей взаємного впливу електричної 

мережі та джерел розподіленої генерації. 

3. Особистий внесок здобувача в отриманні наукових результатів та вирішенні 

конкретного наукового завдання. Дисертація є самостійним науковим дослідженням. 

Автором особисто: науково обґрунтовано критерії узгодження параметрів джерел 

розподіленої генерації для дотримання граничного за статичною стійкістю режиму; 

вдосконалено методи керування розподіленою генерацією шляхом використання критерію 

оцінювання граничного за стійкістю режиму, розроблено відповідну математичну основу; 

отримано подальший розвиток в напрямі узагальнення основ стратегій керування джерелами 

розподіленої генерації з урахуванням запропонованих критеріїв; розроблено математичну 

модель зв’язку для інтеграції запропонованих доповнень до стратегії керування.  

Це дозволило з нових позицій розкрити теоретико-методологічні положення, висновки  

і пропозиції, які є науковим доробком здобувача. Із наукових праць, опублікованих  

у співавторстві, в дисертаційному дослідженні використано лише ті ідеї та положення,  

які є результатом особистих досліджень автора. 

4. Достовірність та обґрунтованість отриманих результатів та запропонованих 

автором рішень, висновків, рекомендацій. Наукові положення та висновки, сформульовані 

в дисертації, належним чином обґрунтовано. Розрахунки та моделювання, здійснені  

в рамках дисертаційного дослідження, базуються на загальновизнаних математичних 

моделях. Достовірність результатів дослідження підтверджено використанням сучасних 

методів досліджень, належним використанням авторитетного та перевіреного програмного 

забезпечення (MATLAB від MathWorks). 

5. Наукова новизна основних результатів дослідження. Вперше науково 

обґрунтовано критерії узгодження параметрів джерел розподіленої генерації  

для ідентифікації граничного за статичною стійкістю режиму, що дало можливість 

враховувати наявність в електричних системах широкого спектру пристроїв з різними 

принципами побудови та експлуатації. 

Удосконалено методи керування розподіленою генерацією шляхом використання 

критерію оцінювання граничного за стійкістю режиму, які, на відміну від існуючих, 

забезпечують функціонування гібридних енергосистем в зоні режимної безпеки. 

Вперше розроблено математичну модель для імітації інерції, яка основана  

на динамічних властивостях турбогенераторів, що дало можливість реалізувати узгоджене 



керування джерелами розосередженої генерації різних принципів дії та конструктивного 

виконання. 

Отримали подальший розвиток у напрямі узагальнення та уніфікації теоретичні 

основи стратегії керування джерелами розподіленої генерації, що, на відміну від існуючих, 

враховують характерні риси гібридних електричних систем сучасного рівня складності. 

6. Практична цінність результатів дослідження та їх впровадження. Обґрунтовані 

доповнення до стратегій керування джерелами розподіленої генерації, які засновані  

на використанні критеріїв узгодження параметрів джерел. Критерії засновані на оцінюванні 

граничного за стійкістю режиму були використані для вдосконалення вимог до керування 

джерелами розподіленої генерації АТ «Харківобленерго» (м. Харків). Математичні  

моделі, які виконані в пакетах MAXIMA та MATLAB, було використано при розробленні 

спеціалізованого програмного забезпечення. Впровадження результатів дозволить запобігти 

появі та розвитку анормальних режимів в електричних мережах при підключенні джерел 

розподіленої генерації. 

7. Перелік наукових праць, які відображають основні результати дисертації. 

Основні положення дисертаційного дослідження викладено у 10 наукових працях,  

з яких монографія, 2 статті у наукових фахових виданнях України, 3 статті у наукових 

виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та/або Web  

of Science, 4 тези наукових доповідей. 

Монографія 

1. Козирський В. В. та ін. Структурно-параметричний синтез гібридних систем 

електроживлення їх інтеграція до розподільчих електричних мереж в сільських регіонах. 
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впливу розосередженої генерації в розподільчих мережах на стійкість режимів локальних 
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сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. 2017. № 187. C. 3–5. 

(Здобувачем розглянуто досліджувані сегменти мережі, обґрунтовано особливості 

застосування математичної моделі оцінювання стійкості). 

3. Козирський В. В., Тугай І. Ю, Тютюнник Ф. О. Про використання тензорного 

аналізу в задачах визначення запасу статичної стійкості електричних систем за наявності 

джерел розподіленої генерації. Праці Інституту електродинаміки НАН України. 2018. № 50. 

C. 23–27. (Здобувачем розроблено математичну модель для імітації інерції, яка основана  

на динамічних властивостях турбогенераторів). 
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включених до міжнародних наукометричних баз даних  

Scopus та/або Web of Science 

4. Tiutiunnyk F., Prystupa A., Bodunov V. Improving methods for evaluating the stability 

of electrical systems with distributed generation. 2016 II International Young Scientists Forum  

on Applied Physics and Engineering (YSF). Kharkiv, 2016. P. 37–40. (Здобувачем виконано 

аналіз граничного за стійкістю режиму, отримано основні закономірності зв’язку  

між межею стійкості та характеристиками сегменту мережі). 

5. Tiutiunnyk F., Kozyrskyi V., Tugai Y., Prystupa A. The Improving Control System  

of Distributed Generation Sources Taking into Account Their Dynamic Parameters. 2018 IEEE  

38th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO). Kiev, 2018.  

P. 474–477. (Здобувачем розроблено структуру дворівневої ієрархічної системи керування 

джерелами розподіленої генерації, обґрунтовано параметри, відповідно до яких працює 

система). 

6. Tiutiunnyk F., Tugai Y., Kozyrskyi V., Prystupa A. Supplements to Invertor Current 

Mode Controller of Distributed Generation Sources for Stability Task. 2019 IEEE 39th International 

Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO). Kyiv, 2019. P. 610–613. (Здобувачем 

розроблено доповнення до системи керування інвертором, обґрунтовано параметри, 

відповідно до яких працює система). 

Тези наукових доповідей 

7. Козирський В. В., Тютюнник Ф. О. Математичне моделювання електричних 

систем з джерелами розподіленої генерації в задачах аналізу стійкості. Сучасні проблеми 

математичного моделювання, обчислювальних методів та інформаційних технологій: 

Міжнародна науково-технічна конференція, м. Рівне, 05 лютого 2018 року: тези доповіді. 

Рівне, 2018. C. 238. (Здобувачем виконано аналіз математичної моделі методу малих 

коливань). 

8. Тугай Ю. І., Козирський В. В., Тютюнник Ф. О. Дослідження особливостей 

математичного моделювання електричних мереж з джерелами розподіленої генерації  

в задачах оцінки стійкості. Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики  

для університетів наук про життя: Міжнародна науково-технічна конференція, м. Київ,  

23 травня 2018 року: тези доповіді. Київ, 2018. C. 26 (Здобувачем виконано аналіз 

параметрів, які використані в моделі методу малих коливань). 

9. Tiutiunnyk F., Tugai I., Kozyrskyi V. Tensor-based approach in modeling of power 

systems with distributed generation for stability analysis task. Power quality in distribution 

networks with distributed generation: International Ukraine-Poland Seminar, Kyiv, July 4–5, 2019. 



Kyiv, 2019. P. 139–146. (Здобувачем виконано аналіз математичної моделі оцінювання 

стійкості, заснованої на апараті тензорного аналізу). 

10. Тугай Ю. І., Козирський В. В., Тютюнник Ф. О. Розвиток підходів до оцінювання 

стійкості електричних систем з джерелами розподіленої генерації. Проблеми та перспективи 

розвитку енергетики, електротехнологій та автоматики в АПК: V Міжнародна науково-

практична конференція, присвячена пам’яті професора Віктора Михайловича Синькова, 

м. Київ, 19 грудня 2019 року: тези доповіді. Київ, 2019. C. 27. (Здобувачем виконано аналіз 

відмінностей в математичних моделях оцінювання стійкості). 

8. Апробація основних результатів дослідження. Основні положення дисертації 

доповідалися та були схвалені на: II Міжнародному форумі молодих вчених з прикладної 

фізики та техніки YSF-2016 (м. Харків, 2016 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України» 

(м. Харків, 2017 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми 

математичного моделювання, обчислювальних методів та інформаційних технологій» 

(м. Рівне, 2018 р.); 38 Міжнародній конференції з електроніки та нанотехнологій (м. Київ, 

2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Цілі сталого розвитку третього 

тисячоліття: виклики для університетів наук про життя» (м. Київ, 2018 р.); XV Міжнародній 

науково-технічній конференції «Проблеми сучасної електротехніки-2018» (м. Київ,  

2018 р.); 39 Міжнародній конференції з електроніки та нанотехнологій (м. Київ, 2019 р.);  

V Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи розвитку 

енергетики, електротехнологій та автоматики в АПК» (м. Київ, 2019 р.) 

9. Висновок. Дисертація здобувача ступеня доктора філософії Тютюнника Федора 

Олександровича на тему: «Підвищення статичної стійкості електричних систем  

з врахуванням впливу характеристик різнорідних джерел розподіленої генерації»  

є завершеною кваліфікаційною науковою працею, у якій вирішено конкретне наукове 

завдання підвищення статичної стійкості шляхом врахування характеристик різнорідних 

джерел розподіленої генерації, що має важливе значення для галузі знань 14 «Електрична 

інженерія». 

Дисертація відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки України № 40  

від 12 січня 2017 року «Про затвердження вимог до оформлення дисертації», Порядку 

проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України № 167 від 06 березня 2019 року (зі змінами  

та доповненнями). 

Рекомендувати Вченій раді Національного університету біоресурсів і природо-

користування України призначити опонентами дисертації Ф. О. Тютюнника компетентних 

вчених з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача: 



 


