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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Aктуальність теми. Забезпечення сталого розвитку суспільства нерозривно 

пов’язано із надійністю енергосистем, покриттям енергетичних потреб промислових 

комплексів і населення країн. Проблема забезпечення енергетичними ресурсами 

загострюється у зв’язку із старінням існуючих генеруючих потужностей і 

необхідністю науково-технічного супроводження систем електроенергетики з метою 

оновлення їх обладнання для забезпечення необхідних гарантій безпеки 

високотехнологічних і екологічних показників їх функціонування. Як наслідок, 

зростає важливість стратегічного і оперативного управління діяльністю 

енергетичних підприємств. Це висуває на порядок денний необхідність розв’язання 

задач оптимізації структури генеруючих потужностей (ГП) електроенергії, об’єкти 

якої належать до критичної інфраструктури (КІ). 

В сучасних умовах процес інтеграції нових енергетичних технологій, що 

використовують альтернативні чи відновлювані джерела генерації електроенергії 

(ВДЕ), відбувається в рамках невизначеності і слабкої структурованості вхідних 

даних, а розробка механізмів їх ефективного впровадження виходить за рамки 

людських здібностей. У зв’язку з цим, процес планування ефективної структури ГП 

електростанцій (розподілу ГП за типами технологій виробництва електричної 

енергії (диверсифікації)), забезпечення його стійкості і керованості потребує 

розвитку моделей, методів та засобів інформаційних технологій (ІТ). Використання 

математичного та програмного забезпечення із залученням сучасних ІТ сприяє 

процесу оптимізації експлуатації електроенергетичної інфраструктури, зокрема у 

стратегічному контексті.  

Комплексному вирішенню проблеми інтелектуалізації систем 

електроенергетики з залученням новітніх математичних моделей, методів та 

оптимізаційних алгоритмів, засобів моніторингу та інформації в базах даних, 

розвитку інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень були присвячені 

роботи В.Л. Волковича, А.І. Кузьмічова, Т. Сааті, Н.В. Ситника,  

П.А. Стенбрінка, В.С. Харченка, Д.Б. Юдіна та ін.  

Серед науковців, відомих своїми дослідженнями, що орієнтовані на розв'язок 

неформалізованих слабоструктурованих задач в енергетиці, в першу чергу треба 

назвати С. Авербуха, А. Батачарія, Б. Боніна, Р. Вейєрмарса, Г. Вербонга,  

Р. Вуестенхагена, Ф. Джилса, К. Дж. Коена, Г. Марковіца, Дж. Пога, Д. Поппа,  

І. Рубіна, Ю.М. Руденко, Дж. Унру, І.О. Ушакова, В.Ф. Шарпа та багатьох інших. 

Серед науковців України вагомий внесок належить І.А. Вольчину, В.М. Гейцю,  

О.Г. Додонову, Н.І. Дунаєвській, О.А. Дячук, Ю.М. Єрмольєву, М.З. Згуровському, 

М.М. Кулику, В.В. Мохору, О.А. Павлову, Н.Д. Панкратовій, Р.З. Подолець, 

В.Г. Тоценко та ін.  

З появою наприкінці першої декади ХХІ століття концепції технології 

«Інтелектуальної мережі» (Smart Grid) виникла нагальна необхідність у розробці 

нових інформаційно-аналітичних підходів до науково-технічного супроводження та 
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керування різноплановими паливно-енергетичними ресурсами (ПЕР), що дозволяє 

безпечно та ефективно їх використовувати в існуючих і майбутніх енергетичних 

системах. Крім того, входження України до Європейської економічної спільноти 

актуалізувало енергетичні проблеми, необхідність забезпечення енергетичної 

безпеки країн як системи критичної інфраструктури, розвитку внутрішнього 

енергетичного ринку, що  вимагає нових наукових підходів до їх вирішення. Саме 

аспектам створення інформаційних технологій з метою якісного аналізу стану, 

прогнозування та оптимізації розвитку об’єктів енергетичної інфраструктури і 

присвячена дана дисертаційна робота, що і визначає її актуальність.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконувалась на кафедрі математичної інформатики факультету комп’ютерних наук 

та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

згідно з індивідуальним планом аспірантської підготовки та науково-дослідних 

тематик кафедри: «Створення теоретичних основ, методів та засобів 

інтелектуалізації інформаційно-комунікаційних технологій для розподілених 

комп’ютерних систем» (№ 06БФ015-01); «Створення теоретичних основ, методів та 

програмних засобів інтелектуалізації інформаційно-комунікаційних та 

трансформерних технологій» (ТЗ НДР № 11БФ015-05); згідно бюджетної теми з 

управління міжнародним науково-технічним співробітництвом під керівництвом 

В.А. Заславського; відповідно до проекту співробітництва Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка із Норвезьким університетом науки і технології 

(м. Тронхейм, Норвегія) CPEA-LT-2016/10003 «Advanced Collaborative Program for 

Research Based Education on Risk Management in Industry and Services under Global 

Economic, Technological and Environmental Changes: Enhanced Edition». 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розробка моделей, методів та 

процедур як складових інформаційних технологій автоматизованої підтримки 

прийняття рішень при плануванні диверсифікованої структури потужностей 

генерації електроенергії енергетичних компаній. 

Для досягнення мети у дисертації поставлено такі наукові завдання: 

- систематизація наявних підходів і проблемних питань розробки інформаційних 

технологій та їх прикладне застосування в енергетиці; 

- формалізація задач диверсифікації і оптимізації структури генеруючих 

потужностей енергетичних компаній та вибір ефективних методів їх розв’язання; 

- класифікація, синтез і оцінка критеріїв та факторів, які впливають на рішення 

енергетичних компаній стосовно змін у структурі потужностей генерації 

електроенергії на основі методу аналізу ієрархій (МАІ); 

- аналіз джерел генерації електроенергії в рамках задачі квадратичної оптимізації 

при лінійних обмеженнях та із застосуванням якісного аналізу рішень; 

- комплексний аналіз складу електрогенеруючих активів із застосуванням 

оптимізаційних особливостей задач лінійного програмування; 
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- розробка програмного забезпечення для автоматизації процесів диверсифікації і 

оптимізації структури генеруючих потужностей; 

- порівняльний аналіз результатів застосування інформаційних технологій 

диверсифікації і оптимізації генеруючих потужностей для різних країн. 

Об’єкт дослідження – різного типу процеси та технології генерації електричної 

енергії на енергогенеруючих компаніях з палив, що є основними в структурі 

генерації електроенергії країн. 

Предмет дослідження – математичні моделі та методи, інформаційні 

технології підтримки прийняття рішень при стратегічному плануванні 

диверсифікованої структури генерації електричної енергії, які враховують 

різнотипність джерел генерації. 

Методи дослідження. Теоретичною базою виконаних досліджень є фунда-

ментальні положення інтелектуальних прикладних програмних систем, системного 

аналізу (СА) та його принципів, теорії прийняття рішень. При розробці 

концептуальної структури ІТ диверсифікації та оптимізації структури 

електрогенеруючих потужностей використовувались принцип різнотипності, моделі 

та процедури для вирішення і моделювання проблемних задач. Застосовано метод 

аналізу ієрархій при обробці експертної інформації, формуванні ієрархії критеріїв і 

факторів, оцінці альтернатив, а також сучасна теорія портфеля (СТП) Марковіца, 

інтегрована система сценарного моделювання LEAP.  

Hаукова новизна одержаних результатів полягає у цілеспрямованому, 

комплексному застосуванні сучасних математичних моделей та методів при 

дослідженні різнотипної (диверсифікованої) структури генеруючих потужностей, 

оптимізації їх розподілу за типами технологій виробництва електричної енергії, що 

розширює сучасний апарат для розв’язування стратегічних задач в енергетиці.   

У дисертаційному дослідженні отримані такі наукові результати:  

Вперше: 

- Розроблено новий підхід до створення інформаційної технології, 

математичного та програмного забезпечення для диверсифікації та оптимізації 

структури генеруючих потужностей, що одночасно враховує зв’язок між їх станом, 

внутрішніми процесами на підприємстві, яке їх впроваджує і параметрами зовнішніх 

регламентуючих потреб; 

- Запропоновано практичні рекомендації для дослідження систем енергетики як 

системи критичної інфраструктури: від збору інформації та прогнозування до 

визначення оптимальних часток джерел генерації електроенергії у структурі 

генеруючих потужностей енергетичних компаній; 

- Проведено експериментальне прогнозування найменш вартісного рішення для 

навантаження та розширення електрогенеруючих потужностей в рамках 

задачі квадратичної оптимізації, а також на основі оптимізаційних особливостей 

задач лінійного програмування. 

Удосконалено: 
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- Процедуру оцінки критеріїв зовнішнього середовища, що впливають на 

структуру генеруючих потужностей в рамках задач квадратичної оптимізації при 

лінійних обмеженнях, та якісного аналізу. 

Дістало подальшого розвитку:  

- Підходи до формалізації понять оптимальної структури генеруючих 

потужностей в частині виокремлення сукупності основних властивостей, що 

впливають на неї. 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблені математичні моделі 

диверсифікації і оптимізації структури генеруючих потужностей, реалізовані і 

досліджуються в середовищі MATLAB і GNU MathProg. Вони дають можливість 

автоматизувати формування управлінських рішень, вдосконалювати процеси 

планування генерації електроенергії, проводити аналіз альтернатив в компаніях 

паливно-енергетичного комплексу, при підготовці енергетичних та 

кліматоохоронних проектів, розробці законопроектів про енергозберігаючі та 

природоохоронні заходи. Отримані результати впроваджено в дослідну 

експлуатацію ТОВ «СІКАМ Україна» при оптимізації процесів планування роботи 

об’єктів обласних енергопостачальних компаній України, у практичну діяльність 

ПАТ «АЛЬТЕН» при оптимізації і автоматизації процесів планування роботи 

об’єктів генерації електроенергії. Результати використовуються при викладаннi 

нормативних дисциплін з проблем безпеки систем КІ та оптимізації ризиків в 

магістерській програмі «Бізнес інформатика» факультету комп’ютерних наук та 

кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, в 

навчальних курсах «Моделювання інформаційних процесів» і  «Інноваційні моделі і 

технології: теорія і практика» магістерської програми «Інженерія програмного 

забезпечення» факультету інформатики Національного університету «Києво-

Могилянська академія».  

Oсобистий внесок здобувача. Основні наукові та прикладні результати, 

викладені в дисертаційній роботі, отримано автором самостійно згідно з 

постановленими науковим керівником задачами. У публікаціях, виконаних у 

співавторстві з керівником, автором отримано такі результати: в [1] побудовано 

ієрархію МАІ та проведено аналіз результатів МАІ; у [3] запропоновано підхід до 

аналізу збалансованості складу  загальної встановленої потужності генерації 

електроенергії енергетичних компаній; у [4] досліджено питання сучасного стану та 

перспектив розвитку систем зберігання енергії; у [6] проведена побудова і 

математична інтерпретація алгоритму стратегічного планування диверсифікованого 

складу встановленої потужності генерації електроенергії; у [7] проведено 

порівняльний аналіз результатів застосування інформаційної технології 

диверсифікації та оптимізації генеруючих потужностей для різних країн; у [10] 

виконано аналіз ринку атомної енергетики в контексті політики боротьби зі зміною 

клімату; у [11] проведена економіко-математична інтерпретація висновків аналізу 

моделі; у [12] розроблено узагальнену ієрархію МАІ для сектору енергетики. 

https://www.ukma.edu.ua/
https://www.ukma.edu.ua/
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Aпробація результатів дисертації. Основні результати роботи доповідались, 

обговорювались та отримали схвалення на міжнародних науково-практичних 

конференціях: «Соціально-економічний розвиток в умовах євроінтеграції» 

(Чернівці, 2016); «Моделювання та прогнозування економічних процесів» (Київ, 

2016), «ICT (Information and Communication Technologies) in Education, Research and 

Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer» (Київ, 

2017); Літній школі «Norwegian-Ukrainian Summer School on Vulnerability Assessment 

of Critical Infrastructure in Post-Soviet Era: case Ukraine» (Київ, 2017); «Dependability 

and Complex Systems DepCoS-RELCOMEX» (Брунов, 2017 та 2018); «Сучасні 

проблеми математичного моделювання, обчислювальних методів та інформаційних 

технологій» (Рівне, 2018); «Dependable Systems, Services and Technologies» (Київ, 

2018); «EURO mini-conference on Logistics Analytics» (Мінськ, 2018). 

Публікації. Основні результати дисертації опубліковані в 17 наукових 

публікаціях: 5 статей у фахових виданнях за переліком ДАК України, 2 статті [6, 7] 

у виданнях, які внесено до міжнародних наукометричних баз даних Scopus, 5 статей 

в інших наукових виданнях, 5 – у збірниках матеріалів та тез доповідей 

конференцій. 

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг дисертації 

складає 168 сторінок, містить 18 рисунків, 15 таблиць, список з 280 найменувань 

використаних літературних джерел на 24 сторінках, 12 додатків на 22 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, 

визначено мету, об’єкт, предмет і основні завдання дисертації, розкрито наукову 

новизну, теоретичне та практичне значення одержаних результатів. 

У першому розділі наведені основні визначення та положення, досліджено 

зміни, що відбулись в структурі генеруючих потужностей різних країнах за останні 

роки, проаналізовано базові підходи при розробці математичного та програмного 

забезпечення у сфері енергетики, узагальнено ключові фактори впливу на структуру 

генеруючих потужностей.  

Грунтуючись на результатах аналізу зроблено висновок, що розв’язання 

поставлених задач дисертаційного дослідження уможливлює концепція формування 

структури потужностей генерації електроенергії на основі знань, що містить 

формування портфеля фінансових активів. Обґрунтовано використання для 

програмних реалізацій багаторівневої архітектури. 

Сегмент генерації електроенергії, який є складовою частиною 

електроенергетичної галузі, поділяють на тепло-, гідро- й атомну генерацію. У 

зв’язку із розвитком нетрадиційних та відновлювальних джерел генерації 

електроенергії постає питання створення ефективного їх співвідношення із 

традиційними видами генерації у структурі генеруючих потужностей на 
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електричних станціях (тобто розподілу генеруючих потужностей (ГП) за типами 

технологій виробництва електричної енергії). Технологічна диверсифікація 

структури ГП є однією зі складових процесу оптимізації сектору електроенергетики. 

Загальна схема управління портфелем енергогенеруючих активів, що бере свій 

початок у фінансовій сфері, наведена на рис. 1.  

*ПГЕ - Потужності генерації електроенергії 

Рисунок 1 - Загальна схема управління портфелем активів на прикладі порівняння 

                  відповідних процесів в енергогенеруючій компанії та фінансовій установі 

 

У другому розділі досліджується загальна архітектура ІТ диверсифікації та 

оптимізації структури генеруючих потужностей, формалізовано основні типи 

взаємодій її елементів, виявлено критичні елементи.  

У підрозділі 2.1 запропоновано контекстну структуру створеної ІТ 

Концептуальна структура інформаційної технології 2.1.1, що описує різнотипні 

розрізнені вхідні дані, механізми їх збору та обробки, управління на основі 

математичного та програмного забезпечення з метою формування рішення щодо 

оптимальної структури ГП (рис. 2). Формально модель ІТ диверсифікації та 

оптимізації структури генеруючих потужностей складається з чотирьох частин.  

У підрозділі 2.2 представлено першу частину запропонованої ІТ, що являє 

собою побудову якісної моделі проблеми оцінки (вибору) складових 

диверсифікованої структури генеруючих потужностей (альтернативних джерел 

генерації електроенергії) (задача 2.2.1)  у вигляді ієрархії МАІ (рис. 3). У підрозділі 

розроблено критерії і фактори для оцінки альтернативних джерел генерації 

електроенергії, наводиться процедура застосування МАІ для розв’язання задачі 

диверсифікації структури генеруючих потужностей. 
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Нехай 𝑍1 − 𝑍𝑚 – множина альтернативних варіантів джерел генерації 

електроенергії (𝑚 = 7), яка складається з елементів: вугілля (𝑍1), природний газ  

(𝑍2), гідроенергія (𝑍3), енергія вітру (𝑍4), енергія сонця (𝑍5), енергія біомаси (𝑍6), 

ядерна енергія (𝑍7). Нехай 𝐹1 − 𝐹8 - 8 комплексних різнотипних критеріїв і 𝐹11 −
𝐹13;  𝐹21 − 𝐹22;  𝐹31 − 𝐹32;  𝐹41 − 𝐹43;  𝐹51 − 𝐹52;  𝐹61 − 𝐹62;  𝐹71 − 𝐹73;  𝐹81 − 𝐹82 - 19 

відповідних для них факторів, що впливають на прийнятя рішень в компаніях 

стосовно множини альтернатив. В МАІ формуються матриці парних порівнянь 𝐴𝑘  

загального вигляду 

𝐴𝑘 = (
𝑎𝑘

11 … 𝑎𝑘
1𝑛

… … …
𝑎𝑘

𝑛1 … 𝑎𝑘
𝑛𝑛

), де k – кількість результатів експертиз, 𝑛 – розмірність 

матриці; матриця 𝐴𝑘 є обернено симетричною (𝑎𝑖𝑗 =  
1

𝑎𝑗𝑖
 ), на діагоналі матриці 

стоять 1. Для кожної матриці 𝐴𝑘 обчислювався нормалізований вектор локальних 

пріоритетів 𝑎𝑛𝑜𝑟𝑚
𝑘 = (𝑎1

𝑘, 𝑎2
𝑘 … 𝑎𝑛

𝑘), 𝑘 = 1,28 за трьома відомими методами, такими 

як: (а) метод вектора пріоритетів: 𝐴𝑘𝑎𝑛𝑜𝑟𝑚
𝑘 = λmax

k 𝑎𝑛𝑜𝑟𝑚
𝑘 , де λmax

k – максимальне власне 

число матриці А𝑘; (б) середнє геометричне елемента кожного з рядків матриці А𝑘:   

 
Рисунок 2 - Концептуальна структура інформаційної технології диверсифікації 

     та оптимізації структури електрогенеруючих потужностей 
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𝑎𝑛𝑜𝑟𝑚_𝑖
𝑘 =

√∏ 𝑎𝑖𝑗
𝑘𝑛

𝑗=1  
𝑛

∑ ( √∏ 𝑎𝑙𝑗
𝑘𝑛

𝑗=1
𝑛

)𝑛
𝑙

, 𝑖 = 1, 𝑛 , (в) процес усереднення по нормалізованих 

стовпчиках матриці 𝐴𝑘: 𝑎𝑛𝑜𝑟𝑚_𝑖𝑗
𝑘 =

𝑎𝑖𝑗
𝑘

∑ 𝑎𝑙𝑗
𝑘𝑛

𝑙=1

, 𝑎𝑛𝑜𝑟𝑚_𝑖
𝑘 =

∑ 𝑎𝑛𝑜𝑟𝑚_𝑖𝑗
𝑘𝑛

𝑗=1

𝑛
. Обчислювались 

нормалізовані вектори матриць парних порівнянь для отримання глобальних 

пріоритетів альтернатив 𝑏𝑍𝑚 = ∑ ∑ 𝑏𝑁0 ∙19
𝑗=1

8
𝑖=1 𝑏𝑁𝐹𝑖 ∙ 𝑏

𝑁𝐹𝑖𝑗 , m = 1,7, 𝑎𝑖𝑗
𝑘  – елемент 𝑖-го 

рядка матриці (кожній з 28 матриць суджень  відповідає вектор 𝑎𝑘 , 𝑘 = 1,28); 𝑏𝑍𝑚 – 

вектор пріоритетів альтернатив; 𝑏𝑁0– нормалізований вектор пріоритетів матриці 

парних порівнянь відносно головної мети; 𝑏𝑁𝐹𝑖  - нормалізований вектор пріоритетів 

матриць парних порівнянь факторів відносно комплексних критеріїв; 𝑏
𝑁𝐹𝑖𝑗  – 

нормалізований вектор пріоритетів матриці парного порівняння альтернатив 

відносно факторів. Оцінка узгодженості матриць обчислювалась як 𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝑅𝐼
, де 𝐶𝐼 – 

iндекс узгодженості матриць, який визначається за формулою 𝐶𝐼 =
𝜆𝑚𝑎𝑥

𝑘 −𝑛

𝑛−1
, 𝑘 = 1,28, 

𝑅𝐼 - оцінка випадкової узгодженості для випадкової матриці розмірності n × n. 

Розрахунки було проведено із використанням матричної алгебри та розробленого 

програмного забезпечення в середовищі MATLAB. 

У підрозділі 2.3 сформульовано задачі балансування (задача 2.3.1) і 

стратегічної виправданості (задача 2.3.2) структури генеруючих потужностей, що 

відносяться до другої і третьої частин запропонованої структури ІТ відповідно. Так, 

враховуючи сучасну теорію портфеля Марковіца та особливості її застосування до 

сектору генерації електроенергії, проводиться оцінка структури генеруючих 

потужностей на предмет пошуку такого їх набору  (енергетичного портфеля), який  

 
Рисунок 3 - Багаторівнева ієрархічна структура для оцінювання джерел  

                     генерації електроенергії 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ранжування джерел генерації електроенергії 

диверсифікованої структури загальної 

встановленої електрогенеру чої потужності  
 

F1 F2 F3 F4 F5 F8 F6 F7 

F11 F12 F13 F21 F22 F31 F32 F41 F42 F51 F43 F52 F61 F62 F71 F72 F73 F81 F82 

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 

Z2-Z7 - аналогічно Z1 

Мета 

Критерії 

Фактори 

Альтернативи 
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здатен забезпечити найменший рівень ризику 

(коливання витрат на генерацію) для зазначеного 

рівня віддачі (відпуску електроенергії на одиницю 

вартості), або максимізувати очікувану віддачу за 

прийнятного рівня ризику.   

 З цією метою було проведено аналіз структури 

генеруючих потужностей в рамках 

задачі квадратичної оптимізації при лінійних 

обмеженнях, побудовано ефективну границю (ЕГ) 

структури (портфеля) генеруючих потужностей 

(активів) із зазначенням норми Шарпа.  

Дане моделювання окреслюється наступними 

основними змінними: очікуваний обсяг генерації 

електроенергії структурою генеруючих потужностей 

𝐸𝑅𝑝
= ∑ 𝑤𝑖𝐸𝑅𝑖

𝑚
𝑖=1 , 𝑚 - множина альтернативних 

варіантів джерел генерації електроенергії (𝑚 = 7), 

стандартне відхилення (σρ) або сукупний ризик 

структури генеруючих потужностей  

𝐸𝜎𝑝
= √∑ 𝑤𝑖

2𝜎
𝑖

2 𝑚
𝑖=1 + 2 ∑ ∑ 𝑤𝑖𝑤𝑗

𝑚
𝑗=𝑖+1

𝑚−1
𝑖=1 𝜎𝑖𝜎𝑗𝜌𝑖𝑗, 

де 𝑤𝑖 – частка i -го джерела генерації електроенергії в 

структурі генеруючих потужностей; 𝐸𝑅𝑖
 - очікувана 

віддача i-го джерела генерації електроенергії (𝑅і) (в 

якості очікуваної віддачі було використано фізичний 

обсяг відпуску електроенергії на одиницю вартості); 

𝜎𝑖 та 𝜎𝑗 - стандартні відхилення змін витрат на 

генерацію i-го та j-го джерел генерації електроенергії 

відповідно; 𝜌𝑖𝑗 - коефіцієнт кореляції (приймає 

значення від –1 до +1). Норма Шарпа обчислюється як 
𝐸𝑅𝑝−𝑟0

𝐸𝜎𝑝

, де 𝑟0- коефіцієнт відсутності ризику. При 

цьому, розглядаються наступні оптимізаційні задачі: 

мінімізувати 

(𝐸𝜎𝑝
) = √∑ 𝑤𝑖

2𝜎
𝑖

2 𝑚
𝑖=1 + 2 ∑ ∑ 𝑤𝑖𝑤𝑗

𝑚
𝑗=𝑖+1

𝑚−1
𝑖=1 𝜎𝑖𝜎𝑗𝜌𝑖𝑗 при 

обмеженнях ∑ 𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1 = 1, 𝑤𝑖 ≥ 0, максимізувати 

(𝐸𝑅𝑝
) = ∑ 𝑤𝑖𝐸𝑅𝑖

𝑚
𝑖=1  при обмеженнях 

𝜎𝑝
2 = ∑ ∑ 𝑤𝑖𝑤𝑗𝜎𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1 ≤ 𝜎2, ∑ 𝑤𝑖

𝑛
𝑖=1 = 1, 𝑤𝑖 ≥ 0. Для 

розв’язання задач було розроблено програмне забезпечення в середовищі MATLAB. 

 

Рисунок 4 – ієрархічне 

                         дерево LEAP  



10 

 

 

 

Враховуючи множину різноманітних ризиків, притаманних різним джерелам 

генерації електроенергії, будується їх класифікація і розраховується абсолютна  

величина ризику (абсолютний рівень втрат) для кожного джерела генерації 

електроенергії 𝑍𝑚 (𝑚 = 7) (задача 2.3.3) за формулою: 𝑊𝑚 = 𝑝𝑚𝑥𝑚, де 𝑝𝑚 та 𝑥𝑚 – 

ймовірність настання випадку втрат і розмір можливого збитку від нього відповідно. 

У третій частині структури ІТ з метою дослідження стратегічної виправданості 

компаній проаналізовано те, наскільки зміни у складі їх генеруючих потужностей 

відображають цілі, заявлені в стратегіях компаній.  

У підрозділі 2.4 розглянуто задачу прогнозування з метою мінімізації вартості 

розширення генеруючих потужностей електроенергії (задача 2.4.1). Для розв’язання 

задачі застосовується програмний інструмент довгострокового планування із 

запровадження альтернативних джерел енергії LEAP (рис. 4). Хронологія аналізу 

LEAP становить з 2015 р. (базовий рік) по 2030 р. Прогнозування включає три 

сценарії, відмінність між якими полягає в цілях  стосовно запровадження 

енергетичних інновацій.   

З метою знаходження оптимальної структури генеруючих потужностей 

формується задачі лінійного програмування, які розв’язуються в системі 

OSeMOSYS методу оптимізації LEAP. Цільова функція OSeMOSYS представлена 

наступним чином: мінімізувати ∑ ∑ ∑ 𝑇𝐶𝑦,𝑡,𝑟𝑟 = 𝑂𝐶𝑦,𝑡,𝑟 + 𝐶𝐶𝑦,𝑡,𝑟𝑡𝑦 + 𝐸𝑃𝑦,𝑡,𝑟 −

𝑆𝑉𝑦,𝑡,𝑟∀𝑦, 𝑡, 𝑟, де змінні 𝑇𝐶, 𝑂𝐶, 𝐶𝐶, 𝐸𝑃, 𝑆𝑉 являють собою дисконтовані (5%) 

загальну вартість та різні типи витрат, пов’язаних із впровадженням (виведенням) 

енергогенеруючих станцій з експлуатації; 𝑦, 𝑡, 𝑟 - індекси року, технології та регіону 

відповідно. Обмеження цільової функції стосуються величин мінімальної та 

максимальної потужностей, соціальної чи економічної діяльності, для якої 

споживається електроенергія, резервної потужності і викидів (NOx, SOx, CO2). 

 

ЄС Україна 

  
Рисунок 5 - Рейтинг джерел генерації електроенергії 
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У третьому розділі представлено результати розрахунків, що відносяться до 

перших трьох частин створеної ІТ диверсифікації і оптимізації структури 

генеруючих потужностей. У підрозділі 3.1 співставлено результати ранжування 

елементів ієрархії МАІ відповідно до трьох методів обчислення вектору пріоритетів. 

Відповідно до результату, який є найбільш наближеним до дійсності, наведено 

ранжування джерел генерації електроенергії (рис. 5). 

У підрозділі 3.2 здійснено візуалізацію побудови ефективної границі (ЕГ) 

структури генеруючих потужностей – Ефективна границя портфеля із 

зазначенням норми Шарпа (рис. 6). Наведені результати підтверджують те, що 

структури генеруючих потужностей із найбільш оптимальним балансуванням 

ризику і віддачі виявляються тими, які є більш диверсифікованими і в портфелі яких 

переважну частку становлять палива із меншим рівнем коливання LCOE
1
. 

  

У підрозділі 3.3 аналіз отриманих абсолютних величин ризиків вказує на те, що 

джерелам генерації електроенергії із меншим рівнем коливання LCOE притаманні, 

як правило, нижчі рівні інших типів ризиків. 

Якісний аналіз динаміки змін складу генеруючої потужності компаній за 

останні роки вказує на те, що не зважаючи на заяви ведучих компаній країн щодо 

переходу на ВДЕ, їх операції в традиційній і атомній енергетиці залишаються не 

менш активними.  

Для тестування описаних вище частин створеної ІТ аналізу портфеля 

пропонується наступний підхід. Нехай 𝑆𝑟 – відстань між вагами джерел генерації 

електроенергії відповідно до рейтингу МАІ та поточною структурою генеруючих 

потужностей, 𝑆𝑟 = √(𝑤1 − 𝑐1)2 + ⋯ + (𝑤𝑛 − 𝑐𝑛)2, де 𝑤1 … 𝑤𝑛 -  елементи вектора 

                                                           
1
 LCOE (Levelized cost of electricity) - нормована вартість генерації електроенергії 

 

 

РРисунок 6 - Візуалізація побудови ефективної границі енергетичного портфеля 

                       (криві дохідності (вісь Y)/стандартного відхилення (вісь Х)) 
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часток джерел генерації електроенергії в поточній структурі генеруючих 

потужностей.  

 Оскільки, відповідно до розрахунків МАІ, критерії 𝐹4 та 𝐹8 набрали найбільшу 

вагу та враховуючи 𝐵𝑟 =
𝐹4

𝐹8
, то 𝑆𝑏=𝐵𝑟 − 𝐵с𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦, де 𝑆𝑏 - відстань між показником 

балансуванням відповідно до рейтингу МАІ 𝐵𝑟 та показником балансування 

поточної структури генеруючих потужностей 𝐵𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦, 𝐵𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 = 
∑ с𝑍𝑟𝐹4

𝑚
𝑍=1

∑ с𝑍𝑟𝐹8
𝑚
𝑍=1

 , де 𝑐𝑍 - 

нормалізована вага джерела генерації електроенергії 𝑍 в поточній структурі 

генеруючих потужностей, 𝑟𝐹4
 і 𝑟𝐹8

 – ваги критеріїв 𝐹4 та 𝐹8 для кожного джерела 

генерації електроенергії. Нехай ∆𝑑𝑦 = 𝑑𝑦 𝑑𝑦−1 − 1⁄  та ∆𝑔𝑦 = 𝑔𝑦 𝑔𝑦−1 − 1⁄ , де ∆𝑑𝑦 та 

∆𝑔𝑦 – зміна у обсягах споживання та генерації електроенергії відповідно між роками 

𝑦 та 𝑦 − 1, 𝑆𝑠𝑡𝑟_𝑦 = ∆𝑑𝑦-∆𝑔𝑦, тоді 𝑆𝑠𝑡𝑟 = ∑ 𝑆𝑠𝑡𝑟_𝑦
𝑢
𝑦=1 , де 𝑢 – кількість років. Таким 

чином, знаходимо загальну відстань 𝑆 = √𝑤𝑆𝑟
2 + 𝑤𝑆𝑏

2 + 𝑤𝑆𝑠𝑡𝑟
2. Нехай 𝑃 =

∑ 𝑝𝑦
𝑢
𝑦=1 , де 𝑃- прибуток компанії за період, 𝑝𝑦- прибуток компанії в рік 𝑦, 𝑢 – 

кількість років. При порівнянні 𝐷 та 𝑃 отримаємо наступне експериментальне 

правило. 

Правило 3.1. 

Мінімізація коефіцієнту 

узгодженості 𝑆 між 

результатами моделі 

дослідження і 

показниками реальної 

практики приводить до 

збільшення дохідності 

компаній 𝑃 (рис. 8.). 

В четвертому 

розділі (підрозділ 4.1) 
побудовано три сценарії 

розвитку структури 

генеруючих потужностей, 

проаналізовано наскільки 

очікувані зміни 

відповідатимуть вимогам оптимальної структури потужностей генерації 

електроенергії. Відмічається, що, відповідно до цілей компаній, а також враховуючи 

тенденції енергетичного ринку, оптимальна структура потужностей генерації 

електроенергії буде залежати від економічної та політичної доступності палив 

протягом наступного десятиліття (десятиліть), передбачуваності з точки зору ціни 

на згенеровану електроенергію, а також від підтримки з боку держави.  

 
Рисунок 8 – Співвідношення коефіцієнта відстані, 𝑆, та 

                     прибутку 𝑃для енергетичних компаній 
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В п’ятому розділі описується розроблене програмне забезпечення 

диверсифікації та оптимізації структури генеруючих потужностей (підрозділ 5.1). 

Сформульовано функціональні вимоги до системи диверсифікації та оптимізації 

структури електрогенеруючих потужностей, розроблено її архітектуру (рис. 9).  

Система відповідно до основних функцій складається з підсистем: збору та 

збереження даних у БД; алгоритмів розрахунків; результатів розрахунків. У 

підсистемі “Алгоритми розрахунків” для підвищення точності аналізу застосовано 

кілька різнотипних методів і моделей аналізу даних, що дозволяє компенсувати 

недоліки одного методу аналізу перевагами іншого (рис. 11-12).     

 

У підрозділі 5.2 описано розроблене програмне забезпечення диверсифікації та 

оптимізації структури електрогенеруючих потужностей, що побудоване на основі 

моделей і алгоритмів (задачі 2.2.1, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.4.1), запропонованих у розділі 

2 і складається з компонент: модуль ранжування і зважування джерел генерації 

електроенергії; модуль балансування джерел генерації електроенергії; модуль 

визначення стратегічної відповідності структури генеруючих потужностей та 

 
*МАІ – метод аналізу ієрархій; **ГП-генеруючі потужності 

Рисунок 9 - Архітектура програмного забезпечення диверсифікації та оптимізації 

                       структури потужностей генерації електроенергії 
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модуль прогнозування майбутньої оптимальної структури генеруючих потужностей.   

Програмне забезпечення реалізовано в середовищі MATLAB і GNU MathProg. 

 
Рисунок 11 – Блок-схема алгоритму МАІ в підсистемі “Алгоритми 

                       розрахунків” 

 
*ГП-генеруючі потужності 

Рисунок 12 – Блок-схема алгоритму формування оптимальної структури  

                       генеруючих потужностей в підсистемі “Алгоритми розрахунків” 

 

У додатках наведені: розрахунки, що використані при дослідженні структури 

джерел генерації електроенергії; опис показників, які використовуються для аналізу 

структури джерел генерації електроенергії; код MATLAB; акти впровадження. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі одержано результати, що у сукупності вирішують 

проблему створення інформаційної технології та її складових, що використовуються 

при побудові оптимальної структури генеруючих потужностей енергетичних 

компаній країн, мають суттєве значення при науково-технічному супроводжені 

таких систем з використанням математичних моделей, методів, та спеціалізованого 
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програмного забезпечення. У дисертаційній роботі отримані наступні наукові та 

практичні результати:   

1. На підставі систематизації наявних підходів і проблемних питань розробки 

інформаційних технологій розроблено інформаційну технологію та її складові для 

дослідження систем енергетики як систем критичної інфраструктури з метою 

диверсифікації та оптимізації складу генеруючих потужностей, та їх науково-

технічного супроводження.  

2. Формалізовано задачі диверсифікації та оптимізації структури генеруючих 

потужностей, запропоновано алгоритм їх розв’язання у складі процедур в єдиному 

інформаційному середовищі. Побудовано сценарії взаємозв’язків між алгоритмами 

розв’язання задач і процедур візуалізації при диверсифікації та оптимізації складу 

генеруючих потужностей, в яких використовуються нові ознаки об’єктів 

оцінювання, що раніше практично не враховувались.   

3. Досліджено задачу вибору та оцінки джерел генерації електроенергії на 

принципах багатофакторного процесу прийняття рішень на основі експертних 

даних. Сформовано набір показників, які різнопланово характеризують структуру 

генеруючих потужностей.  

4. Розроблено процедуру оцінки факторів зовнішнього середовища (економічна 

ситуація, державне регулювання, ризики, тощо), яка застосовується для аналізу 

балансування структури генеруючих потужностей в рамках 

задач квадратичної оптимізації при лінійних обмеженнях і їх якісної оцінки. Це 

надало можливість розрахувати рівень ризиків, притаманних джерелам генерації 

електроенергії. Поняття оптимальної структури електрогенеруючих потужностей 

розвинуто для застосування в частині виокремлення сукупності основних 

властивостей, що впливають на неї. 

5. Проведено комплексне експериментальне дослідження та прогнозування 

складу електрогенеруючих активів із застосуванням оптимізаційних особливостей 

задач лінійного програмування. Це дозволить розширити напрямок розробки 

механізмів реалізації цілей енергетичних стратегій та стратегічних планів розвитку 

енергетичних технологій. 

6. На основі досліджених математичних моделей та алгоритмів розроблено 

архітектуру програмного забезпечення диверсифікації та оптимізації структури 

генеруючих потужностей. Приведені обчислювальні експерименти з перших трьох 

частин розробленої ІТ демонструють, що мінімізація коефіцієнту узгодженості між 

результатами моделей, що досліджуються і показниками реальної практики 

приводить до збільшення дохідності компаній. 

7.Сформульовано результати застосування інформаційних технологій 

диверсифікації та оптимізації генеруючих потужностей для різних країн. 
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АНОТАЦІЇ 
Пасічна М.В. Інформаційна технологія диверсифікації та оптимізації 

структури генеру чих потужностей енергетичних компаній. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних 

машин і систем. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 

2018 р. 

Дисертація присвячена аспектам створення інформаційних технологій з метою 

якісного аналізу стану, прогнозування та оптимізації розвитку об’єктів енергетичної 

інфраструктури. 

Проаналізовано комплексний підхід до дослідження електрогенеруючих 

потужностей енергетичних компаній за типами технологій виробництва 

електроенергії; розроблено інформаційну технологію з метою диверсифікації та 

оптимізації складу генеруючої потужності. 

Застосовано процедуру оцінки факторів внутрішнього і зовнішнього 

середовища, що впливають на структуру генерації із застосуванням методу аналізу 

ієрархій, в рамках задач квадратичної оптимізації при лінійних обмеженнях і 

якісного аналізу.  

Проведений порівняльний аналіз результатів застосування інформаційної 

технології для генеруючих потужностей вказує на наявність розбіжностей між 

різними країнами. При цьому, відмічається, що, відповідно до цілей компаній, а 

також враховуючи тенденції енергетичного ринку, оптимальна структура 

потужностей генерації електроенергії буде залежати від економічної та політичної 

доступності палив протягом наступного десятиліття (десятиліть), передбачуваності з 

точки зору ціни на згенеровану електроенергію, а також від підтримки з боку 

держави.  

Ключові слова: інформаційна технологія, програмне забезпечення, 

диверсифікація та оптимізація, структура потужностей генерації електроенергії, 

метод аналізу ієрархій, енергетичні компанії. 

 

Пасечная М.В. Информационная технология диверсификации и 

оптимизации структуры генериру щих мощностей энергетических компаний. 

- Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 01.05.03 – математическое и программное обеспечение 

вычислительных машин и систем. - Киевский национальный университет имени 

Тараса Шевченко, Киев, 2018 г. 

Диссертация посвящена разработке моделей, методов и процедур как 

составляющих информационных технологий автоматизированной поддержки 

принятия решений при планировании диверсифицированной структуры мощностей 

генерации электроэнергии энергетических компаний. 
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В контексте общей системы энергетики исследование сосредоточено на сфере 

генерации электроэнергии, роли энергетических компаний, а также технологических 

изменениях под влиянием перехода (трансформации) энергетической системы. 

Учитывая критичность сектора энергетики с характерной для него высокой ценой 

отказа, при его исследовании не могут быть применены универсальные подходы. 

Следовательно, возникает необходимость разработки и использования новых 

принципов, математических моделей и оптимизационных алгоритмов. 

Сегмент генерации электроэнергии представляет собой составную часть 

электроэнергетической отрасли. Поскольку электроэнергию можно производить на 

различных генераторах энергии (использующих различные типы топлива), то 

сегмент ее генерации разделяют на тепло-, гидро- и атомную генерацию. На 

сегодняшний день все большую важность начинают набирать другие виды 

электростанций, использующих нетрадиционные и возобновляемые источники 

энергии. В связи с этим, создание эффективной структуры электрогенерирующей 

мощности электрических станций (т.е. распределения генерирующих мощностей по 

типам технологий производства электрической энергии) представляет собой 

процесс нахождения эффективного соотношения традиционных и нетрадиционных 

видов генерации. Технологическая диверсификация структуры ГП, под которой 

понимают внедрение инновационных технологий генерации электроэнергии, 

является одной из составляющих процесса оптимизации сектора электроэнергетики.  

Подчеркивается, что решение поставленных задач диссертационного 

исследования позволяет концепция формирования структуры мощностей генерации 

электроэнергии на основе знаний, содержащая формирование портфеля финансовых 

активов.  

Разработанная в исследовании информационная технология диверсификации и 

оптимизации структуры мощностей генерации электроэнергии с учетом многих 

факторов позволяет проследить динамику развития систем генерации 

электроэнергии и перспектив их развития на будущее. В работе проводится 

системный анализ энергогенерирующего сектора, рассматривается формализация 

задач диверсификации и оптимизации структуры мощностей генерации 

электроэнергии с использованием метода анализа иерархий (МАИ), элементов 

современной теории портфеля, проводится комплексный анализ структуры 

электрогенерирующих активов с применением оптимизационных особенностей 

задач линейного и нелинейного программирования.  

Произведена оценка критериев и факторов, которые влияют на процессы 

генерации электроэнергии на основе поиска, накопления, анализа и обобщения 

экспертной информации из различных источников. При этом проведена 

декомпозиция задачи диверсификации структуры электрогенерирующих мощностей 

в виде многоуровневой иерархической системы в соответствии с МАИ и выполнено 

экспериментальное моделирование с применением экспертных оценок. Это дало 

возможность  провести классификацию и синтез критериев и факторов, влияющих 
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на решение энергетических компаний относительно изменений в структуре 

мощностей генерации электроэнергии. Отмечено, что меньшее количество 

компонентов иерархии МАИ предоставляет более точные окончательные 

результаты расчетов. 

Проанализировано влияние факторов внешней среды на структуру 

генерирующих мощностей в рамках задачи квадратичной оптимизации при 

линейных ограничениях, а также анализа уровня рисков. Это позволило провести 

оценку структуры мощностей генерации электроэнергии с точки зрения 

балансирования (нахождения компромисса) между ключевыми особенностями, 

которые свойственны различным источникам генерации электроэнергии. 

Проведенный анализ стратегической оправданности энергогенерирующих 

компаний показал то, насколько изменения в составе их генерирующих мощностей 

отражают цели, заявленные в стратегиях компаний. 

С помощью проведенного эксперимента показано, что минимизация 

коэффициента согласованности между результатами модели исследования и 

показателями реальной практики  приводит к увеличению доходности компаний.  

Результаты проведенного комплексного экспериментального прогнозирования 

структуры электрогенерирующих активов с применением оптимизационных 

особенностей задач линейного программирования позволяют дополнить механизмы 

реализации целей энергетических стратегий и стратегических планов развития 

энергетических технологий. 

В частности, обосновано, что оптимальность прогнозируемой структуры 

генерирующей мощности будет зависеть от экономической и политической 

доступности топлива в течение следующего десятилетия (десятилетий), 

предсказуемости с точки зрения цены на сгенерированную электроэнергию, а также 

от поддержки со стороны государства.  

Таким образом, в диссертационной работе разработаны научные основы 

обеспечения надежности критической инфраструктуры и поддержки длительных 

сроков их функционирования.  

Ключевые слова: информационная технология, программное обеспечение, 

диверсификация и оптимизация, структура генерации электроэнергии, Метод 

анализа иерархий, энергетические компании. 
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The dissertation is devoted to the aspects of creation of information technologies for 

the purpose of qualitative analysis of the situation, forecasting and optimization of the 

development of objects of energy infrastructure. 
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The complex approach to research on electricity generating capacities of energy 

companies according to the types of electricity generating technologies is analyzed; 

information technology in order to diversify and optimize the structure of generating 

capacity has been created. 

The procedure for evaluating the factors of the internal and external environment 

influencing the electricity generating structure using the analytical hierarchy process and 

within the framework of quadratic optimization task under linear constraints and 

qualitative analysis is used. 

A comparative analysis of the results of the application of information technology for 

electricity generating capacities indicates a discrepancy between different countries. At the 

same time, it is highlighted that, in accordance with the goals of the companies and taking 

into account the trends of the energy market, the optimal structure of the electricity 

generating capacity would depend on the economic and political availability of fuels 

during the next decade (decades), the predictability of the price of the generated 

electricity, and state support.  

Keywords: information technology, software, diversification and optimization, 

energy generation mix, the Analytic Hierarchy Process, energy companies. 


