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Розглянуто крупну науково-економічну проблему, що полягає в розробц і та вдоско-

наленні сучасних методів економічної оцінки при виробництві та транспортуванні енергоре-

сурсів, які дозволяють об 'єктивно визначити відповідні інвестиційні та поточні витрати, 

економічну ефективність різних варіантів енергозаощадження, та виявити оптимальні варіа-

нти. Удосконалено методику оцінки та прогнозування капітальних та експлуатаційних ви-

трат при виробництві та транспортуванні енергоносіїв та в енергозаощадженні . Розроблено 

методику оцінки економічної ефективності заходів по енергозбереженню на основі сучасних 

підходів. Удосконалено економіко-математичну модель оптимізації витрат в енергетиці за 

рахунок додаткових типових умов та відповідних їм обмежень. Розроблено економіко-

математичну модель стабілізації існуючих тарифів на теплову енергію на основі оптимізації 

використання паливних ресурсів. Розроблено методичні рекомендації по формуванню тари-

фів при виробництві та транспортуванні енергоносіїв. 

Монографія призначена для наукових співробітників та практичних працівників, які 

досліджують проблеми енергозаощадження в умовах України та за кордоном, викладачів, 

аспірантів, студентів. 
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