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(укр.)  
      Зроблені узагальнення, визначені організаційно-економічні механізми функціонування та 
проведено алгоритмічний опис процесів, які відбуваються на ринку ПЕК. Запропоновано 
теоретично-методологічні положення,  які комплексно визначають особливості, структуру, 
систему ціноутворення паливно-енергетичного комплексу України, а також найбільш 
прийнятну модель його функціонування по характеру і ступеню державного впливу. На 
основі зібраних аналітичних та інформаційних  матеріалів стосовно динаміки цін в ПЕК 
України  проведений аналіз, визначені фактори впливу на формування цін в ПЕК України.  
      Розроблено дві цінові моделі по галузям ПЕК: модель цінових стратегій поведінки 
економічних агентів в системі «енергоринок – теплові електростанції» та прогнозну цінову 
модель ринку нафтопродуктів.  
     На енергоринку України розглянуто чотири варіанти цінових стратегій. Особливу увагу 
приділено визначенню оптимальної стратегії для агентів системи „Енергоринок– ГК ТЕС” в 
умовах визначеності зовнішніх факторів. Модель ринку нафтопродуктів базується на функції 
вартості нафтопродуктів, яка включає в себе період часу, «стан» ринку в цьому періоді, 
поточний розмір резерву нафтопродуктів, а також регуляторні дії уряду та ВІНК − 
поповнення/ продаж запасів, встановлення граничних рівнів цін, а також зміну тарифів і 
акцизних зборів. Для вибору оптимальної поведінки держави розглядається декілька 
сценаріїв дій уряду, різних ступенів впливу − від повного невтручання, до встановлення 
цінового коридору.  
      Створено програмні продукти для моделювання ціноутворення та  реалізації сценарних 
розрахунків в ПЕК України, проведено розрахунки. Ці розробки є конкурентоспроможними 
завдяки їх новизні, застосуванню сучасного інструментарію та відповідності вимогам ринку 
палива та енергетики. Запропоновано рекомендації та пропозиції щодо удосконалення 
механізмів забезпечення ефективного функціонування ПЕК України.  
 
 (рос.) 

Сделаны обобщения, определенные организационно-экономические механизмы 
функционирования и проведено алгоритмическое описание процессов, происходящих на 
рынке ТЭК. Предложены теоретико-методологические положения, комплексно 
определяющие особенности, структуру, систему ценообразования топливно-энергетического 
комплекса Украины, а также наиболее приемлемую модель его функционирования по 
характеру и степени государственного влияния. На основе собранных аналитических и 
информационных материалов о динамике цен в ТЭК Украины проведен анализ, определены 
факторы влияния на формирование цен в ТЭК Украины.  

Разработаны две ценовые модели по отраслям ТЭК: модель ценовых стратегий 
поведения экономических агентов в системе «энергорынок - тепловые электростанции» и 
прогнозная ценовая модель рынка нефтепродуктов. 



На энергорынке Украины рассмотрено четыре варианта ценовых стратегий. Особое 
внимание уделено определению оптимальной стратегии для агентов системы "Энергорынок-
ГК ТЭС" в условиях определенности внешних факторов.  

Модель рынка базируется на функции стоимости нефтепродуктов, которая включает в 
себя период времени, «состояние» рынка в этом периоде, текущий размер резерва 
нефтепродуктов, а также регуляторные действия правительства и ВИНК - пополнение / 
продажа запасов, установление предельных уровней цен, а также изменение тарифов и 
акцизных сборов. Для выбора оптимального поведения государства рассматривается 
несколько сценариев действий правительства, различных степеней воздействия - от полного 
невмешательства, к установлению ценового коридора.  

Созданы программные продукты для моделирования ценообразования и реализации 
сценарных расчетов в ТЭК Украины, проведены расчеты. Эти разработки являются 
конкурентоспособными благодаря их новизне, применению современного инструментария и 
соответствия требованиям рынка топлива и энергетики. Предложены рекомендации и 
предложения по совершенствованию механизмов обеспечения эффективного 
функционирования ТЭК Украины.  
 (англ.) 

There are created a generalization, to organizational and economic mechanisms of 
functioning and held algorithmic description of the processes which are taking place in the market 
complex. There are proposed a theoretical and methodological positions that define the complex, 
struck-round pricing of fuel and energy complex of Ukraine, also a most acceptable model for its 
functioning on the nature and extent of state influence-Woo. Using historical and analytical and 
information materials to the price dynamics in the analysis of FEC of Ukraine, Factors that 
influence the formation of prices in the energy sector of Ukraine.  

There are created a two pricing models for energy sector: a model of price behaviour 
strategies of economic agents in the "energy market - Thermal power stations and forecast cost 
model the oil market.  

In the energy market of Ukraine considered four options pricing strategies. Particular 
attention is paid to the determination of optimal strategies for agents of Energorynok GC-TPP in the 
certainty of external factors. The model is based on the oil market functions cost of petroleum 
products, which includes a period of time, "condition" the market this period, the current size of oil 
reserves, as well as regulatory action of government and garlands - updating / selling stocks, setting 
limit prices, and changes Tariffs and excise taxes. To select the optimal behaviour of the state is 
considered more a seat-frying of action, different degrees of influence - from complete non-
intervention, to establish costtion band.  

There are created the software product for modelling and pricing of script-settlements of 
Ukraine in the energy sector, calculations were made. These developments are strong 
competitiveness because of their novelty, the use of modern tools and compliance market fuel and 
energy. The recommendations and suggestions on improving mechanisms to ensure effective 
functioning of the energy sector of Ukraine.  

4. Наявність охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності. 
ТЗ не передбачає отримання охоронних документів на розроблені об’єкти інтелектуальної 
власності. 

5. Порівняння зі світовими аналогами. 
Результати досліджень відповідають світовому рівню. Розроблені вперше в 

економічній практиці та представлені у даному дослідженні цінові моделі відображають 
структурне бачення проблеми та включають аналіз глобальних та локальних факторів, 
алгоритмічний опис механізму дії ціноутворюючих факторів та методологічні підходи, які не 
мають аналогів. 

 

 



6. Економічна привабливість для просування на ринок 
    Ефективність даної роботи обумовлена актуальністю та важливістю відпрацювання 
механізмів по управлінню процесом прогнозування  ціноутворення в паливно-енергетичному 
комплексі України. 

    Ефект від впровадження розробки полягає в якісно новому рівні прийняття рішень, їх 
обґрунтованості, відпрацюванні рекомендацій попереджуючого характеру завдяки наявності 
достатньо достовірних прогнозних прорахунків цін ПЕК на коротко - та середньостроковий 
період. 

7. Потенційні користувачі (галузі, міністерства, підприємства, організації).              
Зацікавленими у використанні (потенційними користувачами) запропонованих розробок є: 
Міністерство палива та енергетики України, Фонд Державного майна України, ВАТ 
«Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго», Державна установа «Інститут 
економіки та прогнозування НАН України». 

8. Стан готовності розробки. 
   Результати НДР у вигляді пакету науково-методичної документації, математичних, 
комп’ютерних моделей та рекомендації щодо ефективного їх застосування повністю 
адаптовані до існуючого стану ПЕК України і можуть бути впроваджені.  

9. Існуючі результати впровадження. 
Результати роботи впроваджено у навчальний процес факультету менеджменту та 
маркетингу НТУУ “КПІ” . 
        Розроблені математичні та комп’ютерні моделі передані для застосування до  
«Державної енергогенеруючої компанії «Центренерго» з метою підготовки та прийняття 
фахівцями управлінських рішень на ринку палива та енергетики з врахуванням цінової 
ситуації, оцінки можливих наслідків та передбачення можливих стрибків цін та визначення 
механізмів щодо забезпечення мінімізації негативних змін. Також проведено впровадження 
прогнозної моделі цін нафтопродуктів у рейтинговому агентстві «Кредит-Рейтинг» для 
оцінки цінової ситуації, передбачення можливих стрибків цін та визначення механізмів щодо 
забезпечення мінімізації негативних змін.  
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