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ної системи моніторингу. Формування системи моніто-
рингу професійних компетенцій випускників ВНЗ є пер-
спективами подальших розробок в даному напрямку. 
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Наявність і масштаби розвитку сфер інновацій-
ної діяльності визначають як і поточну міру го-
товності, так і майбутній ступінь ефективності 

освоєння галуззю (підприємством) нових технологій. 
Від розміру інноваційного потенціалу залежить вибір 
тієї або іншої стратегії інноваційного розвитку. Таким 
чином, зміст інновації (нововведення) може бути пред-
ставлений як комплексний процес створення, розповсю-
дження і використання нового практичного засобу (но-
вовведення) для задоволення людських потреб. Одним з 
напрямі інновації в енергетичній галузі є альтернативна 
енергетика, яка використовує поновлювану енергію.

Мета роботи полягає в комплексному науковому 
дослідженні проблем з інноваційної діяльності в енер-
гетичній галузі.

Якщо у підприємства є всі необхідні ресурси, то 
воно може піти по шляху стратегії лідера, розробляючи 
і упроваджуючи принципово нові, або базисні, іннова-
ції. Якщо інноваційні можливості обмежені, то доцільно 
їх нарощувати і обирати стратегію послідовника, тобто 
реалізовувати поліпшуючі технології. Такий підхід до 
трактування інноваційного потенціалу можна вважати 
за класичний. [4]

Таким чином, зміст інновації (нововведення) може 
бути представлений як комплексний процес створення, 
розповсюдження і використання нового практичного 
засобу (нововведення) для задоволення людських по-
треб. Одним із напрямів інновації в енергетичній галузі 
є альтернативна енергетика, яка використовує понов-
лювану енергію.

Світове співтовариство вже давно обговорює тему 
використання альтернативних джерел енергії. Однак, хоча 
їх відомо десятки, проходять роки, а масового переходу на 
них не спостерігається. У той же час деякі експерти, під-
рахувавши видатки на нафту й газ, у найближчому май-
бутньому обіцяють кардинальні зміни в цьому напрямку. 
Згідно з оптимістичними прогнозами, до 2020 р. «альтер-
нативна» частка в енергобалансі досягне 12,9% [7].

 За даними Міжнародного енергетичного агент-
ства й Організації країн – експортерів нафти (ОПЕК), 
у цей час більша частина електроенергії у світі вико-
ристовує вуглеводні сировини. При цьому нафта й газ 
ростуть у ціні в міру вичерпання доступних родовищ. 
Певну частку світової електрики виробляють гідроелек-
тростанції. Цей ресурс, очевидно, утримає свої позиції – 
навіть не зважаючи на те, що з екологічної точки зору 
він далеко небездоганний (замулення рік греблями ГЕС 
серйозно порушує екосистему). У першу чергу це стосу-
ється країн з перевагою рівнинного ландшафту, до яких 
можна віднести й Білорусь.

 Інші поновлювані джерела – сонце, вітер, біома-
са – дають поки менш 5% світової енергії (хоча в Захід-
ній Європі й ряді держав Східної Азії даний показник 
наближається до 10%). [7] Основна причина слабкого 
зростання цієї частки криється в тому, що в міру збіль-
шення вартості звичайних енергоносіїв піднімається й 
ціна виготовлення альтернативних устроїв.

Так, сонячну енергію неможливо одержувати на 
поверхні Землі цілодобово в будь-який час року (особ-
ливо в помірних широтах). Достатньої чинності вітру 
для вітрогенератора також може довго не бути. Перед-
бачається, що в цьому випадку будуть використані аку-
мулятори. Визначимо їхнє число для обігріву звичайно-
го будинку площею 100 м2. Згідно з нормами при темпе-
ратурі зовнішнього повітря –20°С для цього необхідна 
потужність 16,6 кВт [2].

Отже, перша теза: сумарні витрати на проведен-
ня енергії за допомогою альтернативних поновлюваних 
джерел нерідко перевищують кількість отриманої від 
них енергії. Нові технології дозволяють суттєво зменши-
ти видатки на використання альтернативних установок.

УДК 621.315

НОВІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  В ЕНЕРГЕТИЦІ
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Не завжди враховуються втрати при перетворенні 
енергії. Вони роблять вигідним застосування альтерна-
тивних установок, що безпосередньо використовують 
механічну енергію (насоси, млини і т. ін.). Крім того, хоча 
мала енергетика, як правило, видає більш дорогу енергію, 
ніж велика, але близькість до споживачів частково окупає 
витрати. Скажемо, для опалення невеликого будинку пло-
щею 50 – 60 м2 і готування їжі потрібно 3,5 – 5 м3 біогазу 
в годину. З 1 т біомаси його можна одержати 80 – 100 м3.  
У підсумку потрібно 8 – 10 т сировини на тиждень [6]. 

 З подорожчанням рідких і газоподібних вуглевод-
нів планується широке застосування малорентабельних 
поки горючих сланців або торфу, запаси якого в Білору-
сі та Україні значні, а також «поновлюваної» деревини. 
Тому залишається спалювати їх в адаптованих для цього 
енергоустановках, при цьому забруднюючі навколишнє 
середовище. Однак, якщо врахувати вартість переробки 
наявних казанів з газу й рідкої сировини на тверде пали-
во (нехай навіть адаптоване, на кшталт паливних гранул 
з деревини), а також більш низький ККД комбінованих 
енергоустановок у порівнянні з газовими, то знову має-
мо недостатній «баланс в енергогривнях». 

Більш «рівномірно» замість сонячних батарей і 
звичайних вітряків працюють вітрові циклонні електро-
станції. Але їх недоліки ті ж самі: порівняно невелика 
потужність і висока вартість монтажу.

 Геотермальна енергетика відома давно. Однак її 
частка у світових масштабах залишається малою – да-
леко не скрізь можна порівняно недорого й легко (як в 
Ісландії) налагодити видобуток підземного тепла.

 Електростанції на енергії припливів і відливів, 
як і морських течій, через ненадійність громіздкого 
устаткування й складності роботи в зимовий період 
поки можливі лише як експериментальні. Генератори 
промислових масштабів тут повинні бути величезних 
розмірів через низьку швидкість води. При цьому вони 
будуть функціонувати в агресивному морському середо-
вищі, що збільшить вартість експлуатації [1].

Сформулюємо другу тезу: у міру вичерпання тра-
диційних енергоносіїв і зростання вартості їх ви-
добутку рентабельність отриманої з них енергії 

неминуче буде падати. А переробка звичайних енергоус-
тановок під менш ефективне паливо (як і застосування 
нових технологій для збільшення ККД) лише відстро-
чить прийдешню кризу. Однак забезпечувати зростаючі 
апетити людства треба просто зараз. І, як уже говорило-
ся, для масової енергетики необхідно, щоб вихід енер-
гії хоча б у кілька разів, а не на відсотки, перевищував 
витрати. У результаті ми неминуче приходимо до атом-
ної тематики. Частка АЕС у світовому енергетичному 
«кошику» становить зараз декілька відсотків. У той же 
час у промислово розвинених країнах (ФРН, Франції й 
ін.) вона значно вище. Україна також виходить із того, 
що єдиною реальною заміною вуглеводу є атом. За по-
ширеною думкою, ядерне паливо – найбільш екологічно 
чисте (якщо виключити ймовірність терактів і техно-
генних катастроф, аналогічних чорнобильській). Які ще 
перспективи переглядають у майбутньому? Оптимізм 
вселяють альтернативи в рамках самої ядерної енерге-

тики. Вони пов'язані з новими технологіями й видами 
палива для АЕС. Мова йде про освоєння термоядерного 
синтезу й про «ідеальне термоядерне паливо» гелій-3. 
Уперше ідея термоядерного ТОКАМАКа була вислов-
лена в СРСР ще в середині 1950 р. Зараз вважається, що 
саме термояд вирве цивілізацію з лабетів енергетично-
го голоду. А краще паливо для нього – гелій-3. На Землі 
його практично немає, тому й доводиться працювати з 
«незручним» дейтерієм.

 Над установкою для термояда вчені б'ються давно. 
Міжнародний проект ІТЕР підійшов до стадії визначен-
ня майданчика для будівництва. Правда, запуск системи 
обіцяють тільки близько 2030 р., і це навряд буде при-
лад для промислової генерації енергії. Але США, най-
потужніший учасник, вийшли із проекту ІТЕР. Схоже, 
вони вважають, що побудують свій реактор швидше – за 
15 – 20 років. До речі, цей же строк фігурує в американ-
ському проекті «Повернення на Місяць», який оцінили 
у величезну суму – 98 млрд дол. [7].

 При цьому Сполучені Штати пішли ва-банк не 
тільки через погрозу енергетичної кризи. До 2020 р. на 
Місяць, крім них, зібралися ЄС, Японія, Росія й Китай 
(одним із головних завдань «місячних місій» також буде 
дослідження гелію-3).

Отже, сформулюємо третю тезу: кардинальні 
вирішення енергетичної проблеми вимагають 
виходу за межі Землі. У результаті «завмерле» 

було наприкінці XX в. освоєння космосу знову одержує 
потужний імпульс до розвитку. Це все ж таки краще, ніж 
витрачати мільйони доларів у день на війни типу ірак-
ської за нафтоносні регіони планети.

 Доцільно приділити увагу розвитку альтернатив-
ної енергетики, що не тільки забезпечить енергетич-
ну безпеку та вирішення значної частини екологічних 
проблем, але і стане додатковим стимулом науково-
технічного розвитку, створить багато нових робочих 
місць в країні.

ВИСНОВКИ
Перспективи використання поновлюваних дже-

рел енергії пов'язані з їх екологічною чистотою, низькою 
вартістю експлуатації і прийдешнім паливним дефіци-
том у традиційній енергетиці.

За оцінками Європейської комісії, до 2020 р. у 
краї нах Євросоюзу в індустрії поновлюваної енергетики 
буде створено 2,8 мільйона робочих місць. Індустрія по-
новлюваної енергетики створюватиме 1,1% ВВП.

Згідно зі звітом ООН, у 2008 р. у всьому світі було 
інвестовано $140 млрд у проекти, пов'язані з альтерна-
тивною енергетикою, тоді як у виробництво вугілля і 
наф ти було інвестовано $110 млрд.

У всьому світі в 2008 р. інвестували в $51,8 млрд у ві-
троенергетику, $33,5 млрд – в сонячну енергетику і $16,9 
млрд – у біопаливо. Країни Європи в 2008 р. інвестували 
в альтернативну енергетику $50 млрд, країни Америки – 
$30 млрд, Китай – $15,6 млрд, Індія – $4,1 млрд.

У 2009 р. 13% електроенергії в США було проведе-
но з поновлюваних джерел енергії. 9,4% електроенергії 
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було вироблено на гідроелектростанціях, близько 1,8% 
були отримані з енергії вітру, 1,3% – з біомаси, 0,4% –  
з геотермальних джерел і 0,3% – від енергії сонця [7].  
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Для стійкого функціонування в умовах несприят-
ливого зовнішнього середовища будь-яке під-
приємство має бути конкурентостійким. Забез-

печення конкурентостійкості базується саме на форму-
ванні певних конкурентних переваг та їх утриманні про-
тягом тривалого часу. Задля вирішення цього завдання 
підприємство має знаходити усі можливі джерела їх на-
буття. Тому на сьогодні однією з найактуальніших про-
блем економіки є визначення та обґрунтування можли-
вих джерел формування конкурентних переваг суб’єктів 
господарювання різних галузей.

Проблеми конкурентоздатності машинобудівних 
підприємств вивчаються в економічній літературі до-
сить давно, але поглиблення наукових досліджень цьо-
го питання саме в умовах сучасності стає необхідним. 
Важливий внесок у дослідженні проблем підвищення 
конкурентоздатності машинобудування зробили відо-
мі вчені-економісти Г. Азоєв, І. Ансофф Л. В. Балабано-
ва, Ю. Б. Іванов, В. Л. Дікань, М. О. Кизим, М. Портер, 
Р. А. Фатхутдінов, Л. П. Челенков, А. Ю. Юданов та ін.  
[1 – 12]. Однак окремі аспекти, такі як оцінка рівня кон-
курентних переваг продукції та підприємства, підходи 
до класифікації конкурентних переваг і конкурентних 
стратегій підприємства, рекомендації щодо відбору 
адекватних конкретним ринковим умовам різновидів 
конкурентних стратегій тощо, досліджені ще не до-
статньо. Відсутність цілісної та обґрунтованої концепції 
управління конкурентними перевагами, яка б врахову-
вала вітчизняну специфіку і допомагала підприємствам 
виживати та досягати успіху в складних умовах перехід-
ної економіки, зумовлює необхідність та актуальність 
досліджень в цій царині.

Метою статті є розробка теоретико-методологіч-
них і прикладних аспектів управління конкурентними 
перевагами машинобудівного підприємства, що функціо-
нує в умовах динамічного зовнішнього середовища.

Результати проведеного автором дослідження да-
ють підстави зробити висновок про те, що рівень, значи-
мість і важливість однієї і тієї ж конкурентної переваги в 
самих різних випадках може коливатися в досить широ-
кому діапазоні. Усе залежить від конкретних обставин 
як на самому підприємстві, що досліджується (мікросе-
редовище), так і за його межами (макросередовище). Ви-
ходячи з цієї посилки виникає необхідність в створенні 
певних методичних рекомендацій, використання яких 
надало б промисловому підприємству інструментарій 
для оцінки та ранжування своїх конкурентних пере-
ваг, зважуючи на об’єктивні обставини сьогоднішнього 
часу. Методичні положення, що пропонуються, на наш 
погляд, можуть бути зведені до таких послідовних і 
взаємопов’язаних етапів. 

Етап 1. Формується перелік можливих на цей час 
конкурентних переваг, які є певною мірою актуальними 
як для даного підприємства,так і для його конкурентів. 
Вказаний перелік включає в себе як існуючі конкурентні 
переваги (уже сформовані на даному підприємстві), так 
і такі переваги, які ще тільки формуються, або для фор-
мування яких на даному підприємстві ще немає можли-
востей, або про які дане підприємство ще не знає. Тобто 
на першому етапі проводиться формування переліку 
конкурентних переваг (рис. 1), які є просто актуальни-
ми в цей час в конкурентному середовищі виробників 
конкретного виду товару без прив’язки цього переліку 
до певного підприємства-виробника. 

Пропонується формувати групи потенційних кон-
курентних переваг промислового підприємства по та-
ких блоках:

а) ринкових переваг промислового підприємства;
б) економічних переваг;
в) соціально-екологічних переваг;
г) інноваційних переваг. 
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