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ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОБ’ЄКТІВ МАЛОЇ ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ 

 

У доповіді розглянуто науково-методичні підходи до організації багатоцільового використання природно-

господарських комплексів об’єктів малої гідроенергетики, обґрунтовано доцільність та запропоновано механізм 

реалізації багатоцільової програми їх розвитку. Розглянути складові механізму розробки регіональної програми.  
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В умовах формування ринкових відносин в Україні до одних із перспективних напрямів 

розвитку джерел енергії, які відносяться до відновлюваних, можна віднести розвиток і 

використання малих гідроелектростанцій особливо в тих регіонах, де існують відповідні 

умови. Однак використання таких об’єктів тільки з позиції суто галузевого підходу, тобто 

тільки для виробництва електроенергії, не є ефективним. Тому при розробці стратегії розвитку 

енергетичного потенціалу країни необхідно суттєво розширювати ресурсні функції як об’єктів 

малої гідроенергетики, так і прилеглих до них природних територій. 

Формування ефективної системи управління об’єктами малої гідроенергетики слід 

виконувати таким чином, щоб ресурсні функції, які характерні для даного водного об’єкту, 

використовувалися не тільки в максимально повному обсязі, але були й територіально 

збалансованими, щоб не викликати претензій у суміжних споживачів [17]. Виходячи з 

вищенаведеного, найбільш перспективним напрямом використання об’єктів малої 

гідроенергетики, підвищення їх значущості у різних сферах використання є формування на їх 

базі територіальних промислово-господарських комплексів з закріпленням за ними певних 

прав і обов’язків. Оскільки основним критерієм оцінки ефективності функціонування такого 

комплексу є приріст його вартості, то необхідно, у першу чергу, знайти шляхи досягнення 

цього результату. 

Для вирішення даної задачі ми пропонуємо наступні дії:  

- дослідити особливості створення та функціонування територіальних промислово- 

господарських комплексів; 

- розглянути механізм організації багатоцільового використання територіальних 

природно-господарських комплексів об’єктів малої гідроенергетики; 

- обґрунтувати необхідність використання комплексного підходу до управління 



 

 

розвитком територіальних природно-господарських комплексів малих ГЕС; 

- надати рекомендації щодо розробки та механізму реалізації комплексної 

багатоцільової програми розвитку об’єктів малої гідроенергетики на регіональному рівні. 

Впровадження комплексної багатоцільової програми розвитку об’єктів малої 

гідроенергетики на регіональному рівні буде сприяти підвищенню ефективності використання 

ресурсного потенціалу територіальних природно-господарських комплексів малих ГЕС. 
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