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РЕФЕРАТ 
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Об'єкт дослідження – комплекс соціально-економічних і фінансових ві-

дносин, які обумовлюють процеси енергоресурсного забезпечення розвитку 

національної економіки в умовах тінізації економічної діяльності. 

Мета дослідження – розробка і реалізація науково-методичного підходу 

до оцінювання потреб національної економіки в первинних енергоресурсах з 

урахуванням чинника тіньової діяльності. 

Методи дослідження – дедукція й індукція, аналіз і синтез, системний 

підхід, економетрика, економіко-математичне моделювання, імітаційне мо-

делювання, системна динаміка, методи розробки інформаційних систем і те-

хнологій. 

Основним результатом дослідження є розробка інформаційно-

аналітичної системи оцінки і прогнозування потреб національної економіки в 

первинних енергоресурсах та рекомендації щодо напрямів удосконалення 

енергоресурсного забезпечення її неоіндустріального розвитку. 

У ході дослідження вирішено такі завдання:  

проаналізовано науково-методичні підходи до оцінки і сценарного про-

гнозування енергоресурсних потреб розвитку промисловості в умовах неоін-

дустріалізації; 

розроблено концептуальні положення щодо оцінки і сценарного прогно-

зування енергоресурсних потреб неоіндустріального розвитку з урахуванням 

змін галузевої структури промисловості і чинника тіньової економіки; 

розроблено комплекс економіко-математичних моделей оцінки і сценар-

ного прогнозування енергоресурсних потреб неоіндустріального розвитку; 

сформовано бази даних для реалізації комплексу економіко-

математичних моделей; 

параметризовано та верифіковано комплекс економіко-математичних 

моделей; 

виконано програмну реалізацію комплексу економіко-математичних мо-

делей у вигляді інформаційно-аналітичної системи; 

розраховано фактичні і прогнозні показники енергоресурсних потреб за 

різними сценаріями неоіндустріального розвитку економіки України. 

Сфера практичного застосування результатів дослідження – при форму-

ванні державної політики підвищення енергоефективності, для удосконален-

ня систем програмування і прогнозування енергоресурсних потреб неоіндус-

тріального розвитку економіки з урахуванням чинника тіньової діяльності. 

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА, ПЕРВИННІ ЕНЕРГОРЕСУР-

СИ, ТІНЬОВА ДІЯЛЬНІСТЬ, ПРОГНОЗУВАННЯ, ЕКОНОМІКО-

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
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