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Основні складові концепції комплексних підприємств енергетичного 

міксу зв’язані, перш за все, з намаганнями переходу до балансу сталого 

розвитку України. Проведені нами дослідження показують, що фактично в 

Україні зараз з об’єктивних обставин не має наукових, науково-технічних 

(НТР) та дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на модернізацію 

існуючого та створення і впровадження у виробництво нового обладнання, 

розроблення і освоєння нових технологій енергетичного міксу, але такі наукові 

об’єднання за участю вищих навчальних закладів у якості експертів та 

співвиконавців конче необхідні зараз. Для досягнення необхідного рівня 

науково-технічного забезпечення з утворення підприємств енергетичного міксу 

та подальшого підвищення рівня його розвитку за вимогами світового науково-

технічного поступу необхідно здійснити невідкладні і перспективні 

багатопланові заходи, основними з яких є такі: 1) збільшення фінансування 

НТР, що виконуються державними вищими навчальними (ВНЗ) та по суті 

мають кадровий науковий потенціал, а тобто і статус наукового навчального 

закладу згідно з пріоритетними напрямками розвитку галузей енергетичного 

міксу; 2) започаткування для оцінки НТР нових форм комплексної  

багаторівневої експертної організації ВНЗ на безкоштовній основі, яка  може 

отримати свої кошти тільки на етапі промислового впровадження їх 

результатів; 3) започаткування мережі вітчизняних комплексних інноваційно-

технологічних та інформаційно-аналітичних консультаційних центрів на основі 

ВНЗ до роботи у яких треба залучати провідних науковців і фахівців за новими 

критеріями відбору, а не за наявності ступеня доктора наук, але це не 

менеджери як зараз – це, наприклад, інженери-технологи вищої кваліфікації за 

наявності ступеня кандидата наук; 4) надання пільг для зменшення учбового 

навантаження та іншого відповідного статусу викладачам ВНЗ, які займаються 

розвитком нетрадиційних конкретних комплексних інноваційних систем 

підготовки кадрів, в тому числі, наукових кадрів вищої кваліфікації, що 

відповідає вимогам та пріоритетам розвитку галузей енергетичного міксу; 5) 

розвиток матеріально-технічної бази ВНЗ, оснащення їх сучасним обладнанням 

та приладами науково-дослідних інститутів та центрів енергетичного профілю; 

6) створення центрів для роботи на основі міжнародної кооперації, що дасть 

можливість для вивчення та використання світового досвіду розвитку техніки і 

технологій в енергетичних галузях, зокрема в напрямках пошуку нових джерел 

і методів отримання енергії. 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1

