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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, ТПП України і
іншими 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
Один день з роботи експертного середовища

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

• Міжнародний енергетичний форум «Тиждень Відкритої
Енергетики», Всеукраїнська Енергетична Асамблея

• Експертний круглий стіл на тему «Опалення та
кондиціонування в приватних та багатоквартирних
будинках в Україні: виклики, перспективи, прогнози»,
Центр глобалістики "Стратегія ХХІ»
• Відкриття ювілейної 20-ої виставки «Нафта і газ», АККО
Інтернешнл
• Відкриття міжнародної конференції «Нафтогазовий
комплекс України на шляху реформування,
модернізації та розвитку», НАК Нафтогаз України
• Презентація звіту «Перехід України на відновлювану
енергетику до 2050 року», Інститут економіки та
прогнозування НАНУ …
Що пропонується

НТЦ «Псіхєя»: нові підходи в роботі експертів
Мультисервісна online-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
Системи в розробці:
• Ринок електричної енергії PsycheaPower

• Ринок природного газу PsycheaNaturalGas
• Ринок вугілля PsycheaCoal
• Ринок вітряної генерації PsycheaWind
• Ринок сонячної генерації PsycheaSolar

Часопис “Термінал” – лідер в енергетичній
галузі

Як працює
PsycheaExpertus

Використання PsycheaExpertus
при online 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
Приклад – ціноутворення на вугілля

Результати обговорення методики розрахунку ціни на
вугілля в сервісі PsycheaEXPERTUS
1. Застосування формульного підходу до визначення індикативної (граничної)
ціни вугілля дозволяє відмовитися від непрозорого ручного режиму її
встановлення.
2. Прив’язка внутрішніх цін товарів до визнаних в Європі цінових показників є
доцільною з огляду на необхідність дотримання основних напрямів
державної цінової політики та нестачу енергетичного вугілля в Україні.
3. Використання в індексі АРІ2 калорійності як основного показника якості
дозволяє здійснювати коригування ціни у відповідності до калорійності
вітчизняного вугілля.
4. Усереднення індикативної (граничної) ціни вугілля за 12 місяців, згладжує
цінові коливання від дії випадкових чинників, завдяки чому оптовий ринок
електричної енергії стає більш прогнозованим і стабільним.
5. Формування ціни згідно з “Порядком формування прогнозної оптової
ринкової ціни електричної енергії” надає можливість виробникам
електроенергії здійснювати імпорт вугілля з-за кордону, враховуючи його
дефіцит на внутрішньому ринку України, що є доцільним та економічно
обґрунтованим.

Результати обговорення методики розрахунку ціни на
вугілля в сервісі PsycheaEXPERTUS
Разом з тим, експерти констатують неможливість “встановлення відповідності
цін на енергетичне вугілля, які було використано під час формування
прогнозованих оптових цін на електричну енергію, (починаючи з другого
кварталу 2016 року), середнім ринковим цінам в Україні”:
1. У чинному законодавстві України відсутні визначення термінів “середні
ринкові ціни”, “ринкові ціни”, а також методики їхнього розрахунку.
2.

Відповідність ціни вугілля, врахованої при затвердженні прогнозованої
ринкової оптової ціни в постановах НКРЕКП середнім ринковим цінам в
Україні встановити неможливо у зв’язку з відсутністю в Україні ринку
вугілля.

3.

“Порядок формування прогнозної оптової ринкової ціни електричної
енергії” № 289 передбачає застосування середніх індексів API2 за 12
місяців, що відповідає законодавству України в аспекті орієнтації цін
внутрішнього ринку товарів на рівень цін світового ринку, а також вільного
доступу на ринок та рівності всіх учасників ринку вугільної продукції,
недискримінаційного ціноутворення та використання ринкових індикаторів
цін вугільної продукції, які складаються на світових ринках, та відповідає
усталеним принципам міжнародної торгівлі.

Переваги використання online-платформи
PsycheaExpertus
-Прозорість: одночасна online-робота експертів і
спостерігачів
-Ефективність роботи експертів 24\7
-Для дискусій немає потрібності проводити
наради, семінари, конференції тощо
-Малі фінансові витрати при роботі над
проблемою
-Малі строки для пошуку рішення проблеми
-Можливості підведення підсумків обговорення в
реальному часі
-Аналітична підтримка експертів при роботі над
проблемою
Доступ до системи «PsycheaExpertus»

http://psychea.com.ua

Досвід використання PsycheaExpertus
Проектний офіс (Закон України про ринок електричної енергії)
Кодекс системи передачі
Кодекс комерційного обліку
Правила ринку
Правила ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку …

Обговорення Мінімальних запасів нафи і нафтопродуктів України
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»)
Доступ до системи «PsycheaExpertus»

http://psychea.com.ua

Дякую
за увагу!
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