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ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ЕНЕРГІЇ 

 

Все більшу актуальність набуває розробка технологій боротьби із 

забрудненням довкілля, зниження викидів токсичних речовин або підвищення 

ефективності різних галузей промисловості. Проте, стратегічні питання 

розвитку і впровадження технологій нетрадиційної енергетики як і раніше 

знаходяться на другому плані. Важко переоцінити їх важливість для 

майбутнього розвитку суспільства. Нетрадиційні види енергії, зокрема — 

відновлювані джерела енергії (ВДЕ), потрібні для стійкого розвитку народного 

господарства країни в майбутньому. Для успішної реалізації такого розвитку 

визначальними є економічні умови, оскільки саме вони диктують інвестиційну 

стратегію розвитку проектів нетрадиційної енергетики. 

На підставі аналізу робіт по проблемах інновацій як у вітчизняній, так і в 

зарубіжній науковій літературі, слід зазначити, відсутність науково-

теоретичних і прикладних розробок по нетрадиційної енергетики як 

інноваційного чинника розвитку електроенергетики України. На практиці 

ситуація посилюється розузгодженням між енергетичними потребами світового 

господарства і нестачею традиційних джерел електроенергії. 

ВДЕ використовуються як в розвинених країнах, так і таких, що в 

розвиваються. Великих успіхів в освоєнні ВДЕ досягли країни, де відновлювана 

енергетика отримала всемірну державну економічну і законодавчу підтримку, а 

в розвиток ВДЕ вкладаються великі кошти, у тому числі в розробку нових 

технологій. 

На початку ХХI ст. доля усіх відновлюваних джерел енергії (включаючи 

традиційну гідроенергетику, дрова) у світовому енергоспоживанні склала 

близько 14%, а в електроспоживанні — 19% [1]. 

Інноваційну сприйнятливість до технологій нетрадиційної відновлюваної 

енергетики можна представити як характеристику стану суб'єкта виробничо-

господарської діяльності, у якого сформувалася думка про потенційні 

можливості технологій відновлюваних джерел енергії і мотивована готовність 

до їх реалізації стосовно умов власної діяльності. Процес реалізації 

можливостей проходить ряд етапів [1]: 

 усвідомлення можливостей; 

 виділення ефектовідтворюючих  чинників; 

 формування корисних ефектів; 

 розрахунки комплексної ефективності; 

 формування інноваційних грошових потоків. 

Цей процес з урахуванням його характеристик можна описати наступним 

чином [2]. 

1. Етап появи ідеї, розробки.  



Містить в собі певний інноваційний потенціал, як сукупність можливостей 

технологій нетрадиційної відновлюваної енергетики: економічних (отримання 

додаткового прибутку), соціальних (можливість поліпшення рівня життя і умов 

праці), природоохоронних (поліпшення довкілля), техногенних (зменшення 

ризиків аварій), в тому або іншому поєднанні які актуальні в цьому суспільстві 

і на цьому етапі розвитку. 

Ці можливості об'єктивні і визначаються тим інноваційним потенціалом, 

який закладений з одного боку при розробці технологій нетрадиційної 

відновлюваної енергетики, а з іншого боку специфічними особливостями його 

використання в умовах конкретного підприємства. Чим більше ці можливості 

будуть розкриті і усвідомлені потенційними замовниками, тим більшою мірою 

вони потім можуть бути реалізовані. 

2. Етап усвідомлення можливостей технологій нетрадиційної відновлюваної 

енергетики.  

При впровадженні в нову систему, в силу суб'єктивних, об'єктивних або 

професійних якостей, усвідомлення цих інноваційних можливостей не завжди 

визначається повною мірою, внаслідок чого можливо виділити різні міри їх 

усвідомлення [2]. 

Найбільш перспективним рішенням задачі забезпечення енергобезпеки 

країни при дотриманні вимог екологічності є розвиток і введення в 

експлуатацію інноваційних технологій у сфері енергогенерації. 

Україна має величезний потенціал ВДЕ. Це відкриває шлях розвитку 

енергетики майбутнього. Пріоритетний розвиток ВДЕ став істотним елементом 

державної технічної політики в області енергетики у багатьох країнах. 

Виробництво і акумуляція відновлюваної енергії в найближчі 20 років стане 

самим швидкорослим сегментом енергетичного ринку. 

В цілому, прогнози розвитку техніки використання відновлюваних джерел 

енергії вказують на перспективність цього напряму і на те, що до середини 

нового століття за рахунок цих енергоресурсів можна буде забезпечувати 

значну частину енергетичних потреб людства. За оцінками фахівців різних 

країн, доля енергії, що отримується за рахунок використання енергії сонця і 

вітру, в загальному світовому енергобалансі може зрости до 5-7%, а в деяких 

країнах, розташованих в особливо сприятливих регіонах, ще більше. За рахунок 

використання біомаси як джерела енергії можна отримати 6-10% потрібної 

енергії. Ресурси біомаси в різних її видах є практично в усіх регіонах і майже в 

кожному з них може бути налагоджене виробництво енергії і палива.  
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