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Мультисервісна платформа
PsycheaExpertus:
новий формат експертної роботи.
psychea.com.ua

Тиждень Відкритої Енергетики, 24 жовтня 2017 г.

psychea.com.ua

Як сьогодні працювати експертам?
Лише за один день 24 жовтня відбуваються:

• 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»…
У цих умовах підготовку документів можна прискорити за
допомогою інформаційних технологій
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Досвід використання PsycheaExpertus
при розробці Енергетичної стратегії
Особливості розробки:

• Жорсткі часові обмеження для розробки документу
• Прискорення змін в енергетиці та економіці країни, що
потребувало швидкої розробки документу
• Застарілий парк математичних моделей для отримання
кількісних показників
• Бажання інвесторів бачити зрозумілі перспективи розвитку
енергетичної галузі та ринків
• Відсутність фінансування, достатнього для проведення
комплексу досліджень і обгрунтування прогнозів
• Нові кібервизови, що вимагають ще більш швидких, ніж
раніше рішень і інструментів для роботи експертів
• Необхідність комунікації експертів для обміну думками при
вирішеннї складних задач
У цих умовах підготовку документів можна прискорити за
допомогою інформаційних технологій
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Досвід використання PsycheaExpertus
при адаптації моделі прогнозного енергобалансу
Особливості розробки:

• Модель Stream – новий для українських експертів даньский
інструмент прогнозування енергетичного балансу
• Широкий перелік необхідної статистики, починаючи з
технічних даних окремих бойлерів, закінчуючи прогнозними
макроекономічними показниками
• Жорсткі часові обмеження для виконання робіт
• Великий загальний перелік необхідних показників – близько
3000 для моделі
• Необхідність доопрацювання структури моделі для
урахування особливостей енергетики України
• Необхідність апробації моделі на різних сценаріях розвитку
енергетики
• Складність моделі – більше 80 000 макросів
У цих умовах підготовку документів можна прискорити за
допомогою інформаційних технологій
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Алгоритм роботи PsycheaExpertus
1. Формулювання проблеми
Визначення ресурсу часу
керівник

Пошук рішення виконується циклічно
до прийняття рішення керівником.
Ефективність рішення обмежується лише
часом, відведеним керівником експертної
групи на його пошук і розміром групи

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?
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Використання PsycheaExpertus при
відпрацюванні документів та пошуку рішень
Що змінюється при використанні PsycheaExpertus?
•

Для відпрацювання документа (проблеми) не потрібно проводити
багатогодинні наради і збирати учасників, що значно підвищує
ефективність використання часу

•

Робота відбувається в зручній і звичній для експерта атмосфері і в
зручний для нього час, що підвищує якість його роботи

•

Експертам надається аналітична підтримка, що забезпечує
обґрунтованість пропозицій.

•

В роботі враховуються всі пропозиції і результати їх експертного
обговорення / оцінок

•

Передбачені механізми обробки великого обсягу експертної
інформації, що дозволяє не обмежувати кількість експертів

•

Керівник приймає обґрунтоване рішення
Що далі?
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Використання PsycheaExpertus при
відпрацюванні документів та пошуку рішень
Що далі?
•

Напрацювання експертних пропозицій:
•

•

Для використання в Дорожній карті реалізації Енергостратегії
•

Розвиток ринку моторних палив

•

Розвиток транспортної інфраструктури мегаполісів

•

Розвиток мереж АЗС

З питань безпеки постачання електричної енергії

•

Надання платформи PsycheaExpertus для керівників компаній з метою
вирішення широкого кола експертних завдань в обмежених часових рамках

•

Узагальнення аналітичної інформації в енергетиці та надання її особам, які
уповноважені приймати рішення

•

Об'єднання експертів для підвищення ефективності їх роботи при підготовці
складних рішень / документів

Приєднуйтесь до спільноти професіоналів!

НТЦ «Псіхєя» більше ніж 20 років
працює на енергетичних ринках
України.
Ми виконуємо свої обов'язки
дотримуючись об'єктивності,
відповідно до професійної етики
та передового світового досвіду
управлінського консультування.
Запрошуємо колег до
співпраці
Реєстрація в системі
PsycheaExpertus:

http://psychea.com.ua

Сапєгін Сергій Віталійович

+380 (50) 331-7769
h2@ukr.net

