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Стратегічним напрямом модернізації економіки України є процеси, 

пов'язані з інтелектуальним капіталом, від швидкості досягнення їх якості 

залежить перехід до економіки інноваційного типу. Проведення нової 

політики, спрямованої на модернізацію економіки та інноваційний 

розвиток, тобто розвиток, в основі якого закладені процеси формування і 

використання інтелектуального капіталу є першочерговими. 

Заходи по реалізації модернізації економіки зосереджені на 

координації державної політики, виділенні пріоритетних напрямів 

розвитку економіки інноваційного типу. Однією з основних і стратегічних 

важливих галузей формування інтелектуального капіталу є альтернативна 

енергетика і енергозбереження. Без використання нових енергозбережних 

технологій, їх посиленого вдосконалення навіть самі відпрацьовані 

технологічні процеси стають неконкурентоздатними.  

Досягнення стійкого розвитку інтелектуального капіталу, а саме, 

наукової сфери, ефективній інтеграції науки та інноваційних енергетичних 

технологій є найважливішими умовами для комплексного вирішення 

завдань по підвищенню конкурентоспроможності національної економіки 

і зміцненню енергетичної безпеки. Для здійснення цієї мети необхідно 

визначити два концептуально важливих підходу. 

По-перше, усі заплановані заходи мають бути сфокусовані на 

активізації інтелектуального капіталу, тобто на «людині науки» - 

магістрантах, аспірантах, учених, які створюють науковий потенціал, 

забезпечують зростання конкурентоспроможності і зміцнення 

енергетичної та національної безпеки. Необхідно виходити з 

вдосконалення системи мотивації наукової праці.  

По-друге, у сучасному світі методи управління наукою повинні 
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постійно оновлюватися, відповідаючи вимогам реального життя, - 

потрібний перехід від жорстких структур до гнучкіших, таких, що 

саморозвиваються. 

Зближення сфер інтелектуального капіталу і альтернативної 

енергетики один з етапів створення новою понад-технологічної 

платформи. Відзначимо довгостроковий ріст в схожих технологіях, які 

об'єднують інтернет, «зелений транспорт», мікро-електростанції і 

можливість розподілу потужностей через сумісну всесвітню енергомережу 

[2; 3]. Енергія може бути широко розподілена майже, як інформація, що 

посилається через інтернет, тобто необхідно перенести логіку інтернету на 

енергетику. Великі постачальники енергії, що базується на нафті, урані, 

вугіллі через деякий час залишаться у минулому, оскільки існують 

джерела енергії від сонця, вітру, води, геотермії, біомаси і теплових 

насосів. Завдяки цим джерелам наша країна може стати енергетично 

самодостатньою, забезпечивши тим самим свою енергетичну безпеку, 

якщо ці розпорошені джерела зв'язати між собою і якщо вони взаємно 

доповнюватимуться в межах континентальних мереж. 

Нова технологічна платформа базується на єдиній глобальній 

інтелектуальній енергетичній мережі. Як інтелектуальна розподільна 

революція комунікацій останнього десятиліття породила мережі мислення, 

з відкритим початковим кодом обміну і демократизацією комунікації, те ж 

саме відбувається з демократизацією та інтелектуалізацією енергії. 

Розподілена інтернет-революція йде разом з розподіленими 

альтернативними джерелами енергії, що робить можливою стійку, 

поствуглецеву економіку як глобально підключеної, так і локально 

керованою. Можливість трансформації будівель в електростанції для 

збору альтернативних джерел енергії на сайті, зберігання цієї енергії та її 

розподілення в усіх місцевих, регіональних, національних і 

континентальних інтермережах, які діють подібно до мережі інтернет 

через визначений час, при дотриманні заходів підтримки буде реалізована. 

Ця концепція є симбіозом інтелектуального капіталу і науково-

технологічного інноваційного перетворення електроенергетики (Smart 

Grid - інтелектуальна мережа). Оцінка, розвиток і активне використання 

інтелектуального капіталу, безумовно, стануть ключовими елементами 

оцінки ефективності використання передових інноваційних енергетичних 

технологій. 
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