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(укр.)  

Доведено важливість інтеграційних перетворень у паливно-енергетичному комплексі 
(ПЕК) України в системі забезпечення умов сталого економічного розвитку, які 
передбачають створення вертикально-інтегрованих багатопрофільних об’єднань. Розроблені 
методичні підходи до формалізації  кількісних показників ефективності інтеграційних 
рішень із урахуванням екологічних факторів та вихідні положення комплексного оцінювання 
мікро-, мезо- та макроекономічних переваг інтеграційних процесів у ПЕК. Розроблені 
відповідні алгоритми та сформовані сценарії моделювання варіантів побудови інтегрованих 
паливно-енергетичних об’єднань  з урахуванням екологічних вимог щодо забезпечення 
економічної безпеки та сталого розвитку території. Розроблено методичні підходи та 
відповідні розрахункові економіко-математичні моделі, призначені для:  діагностики стану 
складових економічної безпеки та сталого розвитку ТУ; оцінювання еколого-економічної 
ефективності стабілізаційних рішень інтеграційного змісту; моделювання впливу 
інтеграційних рішень на конкурентоспроможність суб'єктів ПЕК; оцінювання експортного 
потенціалу та аналіз її чутливості до змін схеми експорту електроенергії; визначення 
параметрів товарно-фінансових потоків між суб’єктами інтеграції.  
 
(рос.) 

Доказана важность интеграционных преобразований в топливно-энергетическом 
комплексе (ТЭК) Украины в системе обеспечения условий устойчивого экономического 
развития, которые предусматривают создание вертикально интегрированных 
многопрофильных объединений. Разработаны методические подходы к формализации  
количественных показателей эффективности интеграционных решений с учетом 
экологических факторов и исходные положения комплексного оценивания микро-, мезо- и 
макроэкономических преимуществ интеграционных процессов в ТЭК. Разработаны 
соответствующие алгоритмы и сформированы сценарии моделирования вариантов построения 
интегрированных топливно-энергетических объединений  с учетом экологических требований 
относительно обеспечения экономической безопасности и устойчивого развития территории. 
Разработаны методические подходы и соответствующие расчетные экономико-
математические модели, предназначенные для: диагностики состояния составляющих 
экономической безопасности и устойчивого развития территориального образования; 
оценивания эколого-экономической эффективности стабилизационных решений 
интеграционного содержания; моделирования влияния интеграционных решений на 
конкурентоспособность субъектов ТЭК; оценивания экспортного потенциала и анализа ее 
чувствительности к изменениям схемы экспорта электроэнергии; определения параметров 
товарно-финансовых потоков между субъектами интеграции.  
 
(англ.) 



The importance of integration transformations in the fuel and energy complex (FEC) of Ukraine 
in the system of providing steady economic development terms is proved, what foresees the creation 
of vertically-integrated multisectoral associations. The methodical approach to the formalization of 
quantitative indexes of integration decisions efficiency with the account of ecological factors and 
initial positions of complex estimation of micro, mezo and macroeconomic integration processes 
advantages in FEC are developed. The proper algorithms and scenarios of modeling the variants of 
integrated fuel and energy associations construction are developed taking into account ecological 
requirements concerning the providing of economic security and sustainable development of territory. 
Methodical approaches and the proper calculation economic and mathematical models are developed, 
intended for: diagnostics the state of constituents of economic security and sustainable development 
of the territorial formation; evaluation of ecological and economical efficiency of stabilizing 
integration decisions; modeling the influencing of integration decisions on the competitiveness of 
subjects of FEC; the evaluation of export potential and analysis of its sensitiveness to the changes in 
charts of electric power export; determination of commodity financial streams parameters between the 
subjects of integration. 
 
4. Наявність охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності

 Немає  
5. Порівняння зі світовими аналогами. 
 Запропоновані підходи до розв’язання розглянутого в роботі кола завдань є переважно 
оригінальними авторськими розробками, що спираються на вітчизняний і зарубіжний досвід. 
За теоретико-методичними підходами виконана НДР відповідає рівню світових аналогів. 
6. Економічна привабливість для просування на ринок. 

Встановлено, що у разі практичного використання результатів роботи та наступного 
прийняття й реалізації відповідних управлінських рішень щодо побудови інтегрованих 
паливно-енергетичних об’єднань  з урахуванням екологічних вимог можливе, зокрема, 
зменшення розміру макроекономічних втрат на 10-12%.  
7. Потенційні користувачі (галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації). 

Користувачами розробки можуть бути органи виконавчої та представницької влади, 
включаючи державні адміністрації усіх рівнів, промислові підприємства, що перебувають у 
сфері управління Міністерства палива та енергетики, Міністерства екології та природних 
ресурсів, Міністерства надзвичайних ситуацій, а також установи та організації енергетичного 
і природоохоронного напрямку, підприємства, установи та організації, що належать до 
екологічно небезпечних галузей виробництва, науково-дослідні установи та навчальні 
заклади, громадські організації яким може бути надана інформація про можливості та умови 
використання отриманих результатів.  
8. Стан готовності розробки.  
Розроблені алгоритми та сформовані сценарії моделювання варіантів побудови інтегрованих 
паливно-енергетичних об’єднань.  Розроблено розрахункові економіко-математичні моделі. 
9. Існуючі результати впровадження. 

Результати теоретико-методичних досліджень впроваджено в навчальний процес при 
викладанні дисципліни “Еколого-економічна оптимізація виробництва ". 

Результати роботи були  впроваджені на СО «Курахівська ТЕС»  у вигляді 
удосконалення фінансово-економічного аналізу поточної діяльності капітального 
будівництва, а саме:  моделі визначення параметрів товарно-фінансових потоків між 
суб’єктами об’єднання; методичний підхід до моделювання та комплексного аналізу 
ефективності паливно-енергетичних об’єднань з елементами вертикальної та горизонтальної 
інтеграції.  Також результати роботи були  впроваджені у Національному науково-
дослідному інституті промислової безпеки та охорони праці (ННДІПБОП) при розробці 
нормативних актів з промислової безпеки щодо виконання робіт з комплексної утилізації 
відходів у гірничо-рудній галузі, а саме: методологічні підходи до оцінювання еколого-
економічної ефективності стабілізаційних рішень інтеграційного змісту; методичні основи 



визначення параметрів товарно-фінансових потоків між суб’єктами інтеграції; методичні 
основи оцінювання величини соціальних втрат внаслідок негативного впливу промислових 
підприємств на довкілля. 

За матеріалами роботи підготовлена кандидатська дисертація „Удосконалення 
організаційно-економічного механізму екологізації електроенергетики в системі 
забезпечення сталого розвитку України”. 
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