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НТЦ «Псіхєя»: діловий профіль
НТЦ «Псіхєя» - аналітичний центр (THINK TANK) з багаторічним досвідом
роботи

• Понад 22-річний досвід роботи, визнаний
авторитет, висока репутація
в органах державної влади, діловому
та експертному середовищі
• Сучасні методи обробки і аналізу інформації
• Системний підхід до вирішення задач
• Високий професійний рівень співробітників,
які мають наукові ступені та вчені звання
• Багаторічне співробітництво з комітетами ВР
України, Адміністрації Президента, РНБОУ,
КМУ, МЕРТ, Міненерговугілля, АМКУ,
Держрезервом, Держстатом, громадськими
об'єднаннями, провідними комерційними
компаніями і ЗМІ
• Охоплення ринків, яке переважає за
аналітичними можливостями державні
структури
• Співпраця з багатьма експертами у різних
галузях економіки

Як сьогодні працюють експерти
Особливості роботи:

• Прискорення змін в економіці України

• Жорсткі часові обмеження для аналізу проблем, розробки
рекомендацій для їх вирішення, та прийняття рішень
• Необхідність розробки великої кількості нормативних
документів

• Недостатнє фінансування для проведення комплексних
досліджень і обґрунтування прогнозів
• Необхідність комунікації експертів для обміну думками при
вирішенні складних задач

• Нові загрози (у т.ч., кіберзагрози), що вимагають більш
швидких, аніж раніше рішень від керівників та online
інструментів для роботи експертів
• Бажання інвесторів бачити зрозумілі перспективи розвитку
економіки країни
Ефективність роботи експертів можливо підвищити
на основі інформаційних технологій

Як сьогодні працюють експерти
Лише за один день 24 жовтня відбувались події:

• Всеукраїнська Енергетична Асамблея: Міжнародний
енергетичний форум «Тиждень Відкритої Енергетики»
• Центр глобалістики "Стратегія ХХІ»: експертний круглий стіл
на тему «Опалення та кондиціонування в приватних та
багатоквартирних будинках в Україні: виклики,
перспективи, прогнози»
• АККО Інтернешнл: відкриття ювілейної 20-ої виставки
«Нафта і газ 2017»
• НАК Нафтогаз України: відкриття міжнародної конференції
«Нафтогазовий комплекс України на шляху
реформування, модернізації та розвитку»
• Інститут економіки та прогнозування НАНУ , Центр
екологічних ініціатив "Екодія": презентація звіту «Перехід
України на відновлювану енергетику до 2050 року»…
Насправді, кількість подій була ще більшою

НТЦ «Псіхєя»: нові підходи в роботі експертів
Мультисервісна платформа реального часу
«Псіхєя» (Psychea):
В платформі реалізовані системи:
• система для експертів PsycheaExpertus, яка
використовувалась при розробці ЕСУ-2035
• система online-моніторингу паливного ринку
PsycheaFuel

• система «Події» (PsycheaEventus)
для роботи з новинами та публікаціями
• Ринок електричної енергії PsycheaPower
Системи в розробці:
• Ринок природного газу PsycheaNaturalGas
• Ринок вугілля PsycheaCoal
• Ринок вітряної генерації PsycheaWind
• Ринок сонячної генерації PsycheaSolar
Часопис “Термінал” – лідер в енергетичній
галузі

Як працює
PsycheaExpertus

psychea.com.ua

Алгоритм роботи PsycheaExpertus
Пошук рішення виконується циклічно
до прийняття рішення керівником.
Ефективність рішення обмежується лише
часом, відведеним керівником експертної
групи на його пошук

1. Формулювання проблеми
Визначення ресурсу часу
керівник
2. Аналіз проблеми
експерти
3. Підготовка варіантів рішень
експерти

Як працює
алгоритм?

4. Оцінка варіантів рішень
експерти
5. Складання рейтингу рішень
аналітична група
6. Рішення
задовольняє ?
керівник

НІ

7. Надання експертам
додаткової інформації
Аналітична група, оператори

ТАК
Завершення роботи
керівник

Що змінюється?

psychea.com.ua

Використання PsycheaExpertus
при відпрацюванні документів
Що змінюється при використанні PsycheaExpertus?

•

Ми не збираємо учасників і не проводимо багатогодинні
наради, що зберігає час

•

Експерти працюють в зручній і звичній атмосфері і в зручний
для нього час, що підвищує ефективність роботи

•

Експертам надається аналітична підтримка, що забезпечує
обґрунтованість пропозицій і оцінок

•

Враховуються всі пропозиції і результати їх експертного
обговорення / оцінок

•

Кількість залучених експертів не обмежена

При використанні PsycheaExpertus
приймається обґрунтоване і зважене рішення
Над якими питаннями пропонується працювати?

psychea.com.ua

Питання для обговорення в PsycheaExpertus
створення мінімальних запасів нафти
Яким має бути механізм фінансування нафтових резервів?
Яким має бути співвідношення між нафтою й нафтопродуктами в
резерві й чому
Які види нафтопродуктів зберігати в резерві і в якому співвідношенні?
Де варто зберігати нафтові резерви?
В який спосіб слід розподілити нафтові резерви за територією України?
Чи існує потреба в приєднанні України до глобальної системи
реагування на кризи постачання?
Чи варто, окрім нафтових резервів, створювати аналогічні резерви
інших енергоносіїв чи резерви генеруючих потужностей?

Чи мають бути створені окремі організаційні структури для зберігання
різних видів енергоносіїв?
Досвід використання PsycheaExpertus

psychea.com.ua

Досвід використання PsycheaExpertus
Стратегічні документи і законопроекти
Енергетична стратегія України на період до 2035 року
Обговорення зауважень і пропозицій
Рейтингування експертних оцінок

Проектний офіс Закону України Про ринок електричної енергії
Кодекс системи передачі
Кодекс комерційного обліку
Правила ринку
Правила ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку
Правила роздрібного ринку електричної енергії
Ліцензійні умови на виробництво
Кодекс систем розподілу
Методика (порядок) формування плати за приєднання до системи
передачі та системи розподілу

«Дорожня карта» Енергетичної стратегії України на період до 2035
року (окремі питання)
Зміни до Закону України Про ринок природного газу (в розробці)
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Досвід використання PsycheaExpertus
Інші проекти

Проект Українсько-Данського енергетичного центру з адаптації
енергетичної моделі STREAM до умов України
- планування
- одночасна робота групи експертів
- фінальний звіт

Комітет з питань розвитку економічної конкуренції при ТПП
України
- планування
- експертне обговорення методики визначення ринку
- експертне обговорення ціноутворення на енергетичне вугілля

SIGRE Україна (опитування)
Економічний дискусійний клуб (опитування)
Законопроект щодо сприяння розвитку промисловості (опитування)
Проекти групи «Часопис Термінал» (внутрішній проект НТЦ “Псіхєя”)
Дослідження енергетичних ринків (внутрішній проект НТЦ «Псіхєя»)
Як взяти участь у PsycheaExpertus

Доступ до системи «PsycheaExpertus»
для обговорення питань створення нафтових резервів

http://psychea.com.ua
проект

Про створення в Україні
мінімальних запасів
нафти і нафтопродуктів

Дякую
за увагу!
Сапєгін Сергій Віталійович
+380 (50) 331-7769
h2@ukr.net

