
НАЦIОНАЛЬНИЙ ТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛIТЕХНIЧНИЙ IНСТИТУТ IМЕНI

IГОРЯ СIКОРСЬКОГО»
МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «IНСТИТУТ ЕКОНОМIКИ ТА
ПРОГНОЗУВАННЯ НАЦIОНАЛЬНОЇ АКАДЕМIЇ НАУК УКРАЇНИ»

Квалiфiкацiйна наукова
праця на правах рукопису

СВИДЕНКО АНДРIЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК 338.22.021.4:519.246.85

ДИСЕРТАЦIЯ

МОДЕЛЮВАННЯ ЦIНОУТВОРЕННЯ НА
РОЗДРIБНОМУ РИНКУ НАФТОПРОДУКТIВ

УКРАЇНИ
08.00.11 – математичнi методи, моделi та iнформацiйнi технологiї в

економiцi
08 – економiчнi науки

Подається на здобуття вченого ступеня кандидата економiчних наук

Дисертацiя мiстить результати власних дослiджень. Використання iдей, ре
зультатiв i текстiв iнших авторiв мають посилання на вiдповiдне джерело.

А.В. Свиденко

Науковий керiвник Гальчинський Леонiд Юрiйович
кандидат технiчних наук, доцент

Київ — 2018



2

АНОТАЦIЯ

Свиденко А.В. Моделювання цiноутворення на роздрiбному ринку на

фтопродуктiв України. – Квалiфiкацiйна наукова праця на правах рукопи

су.

Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата економiчних на

ук за спецiальнiстю 08.00.11 «Математичнi методи, моделi та iнформацiйнi

технологiї в економiцi» – НТУУ КПI iм. Iгоря Сiкорського МОН України,

Київ, 2018.

За останнi роки в Українi вiдбулася суттєва трансформацiя структури

ринку нафтопродуктiв. Поступово зникає сегмент великого гурту. Великi

мережi самостiйно здiйснюють iмпорт нафтопродуктiв, а частка iмпорту

в загальному балансi ринку сягає 80%. Це спричинило значну залежнiсть

внутрiшнiх цiн вiд коливань цiн на європейському гуртовому ринку, що

в наслiдку призвело до збiльшення волатильностi в роздробi. Ситуацiю

погiршує олiгополiстична природа роздрiбного ринку нафтопродуктiв та

наявнiсть асиметрiї цiн, що проявляється у вiдмiнностi темпiв зростання

та зниження роздрiбних цiн. Це веде до несправедливого перерозподiлу

ресурсiв через завищення цiн.

Основне завдання держави стосовно ринку нафтопродуктiв – забез

печення ефективного ринкового середовища та гарантування економiчної

безпеки.

Залежнiсть нацiонального ринку нафтопродуктiв вiд кон’юнктури свi

тового ринку створює загрозу енергетичнiй безпецi держави, яка є однiєю з

визначальних складових нацiональної безпеки. Разом з цим, роздрiбнi ком

панiї, експлуатуючи наявну iнформацiйну асиметрiю, зумовлюють неспра

ведливий перерозподiл ресурсiв, завищуючи цiни. Основною рисою форму

вання цiн на цьому ринку є їх непрозорiсть та ефект асиметрiї цiн. Тому
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актуальним є завдання вiдстежування ситуацiй, в яких проявляється недо

сконалiсть ринкових механiзмiв щодо формування роздрiбних цiн, вжива

ння заходiв для мiнiмiзацiї негативних наслiдкiв – втрат споживачiв – та

побудова прогнозiв поведiнки роздрiбних цiн на нафтопродукти.

Коiнтеграцiйний пiдхiд показав свою дiєвiсть для прогнозування цiн

на нафтопродукти, однак в умовах значних курсових коливань точнiсть

прогнозiв знизилась.

У результатi поєднання нейронних мереж та агентного пiдходу вдало

ся побудувати модель короткострокового прогнозування поведiнки роздрi

бних цiн, яка враховує динамiку цiноутворення кожного учасника ринку.

Утiм, крiм цiнових факторiв, на поведiнку роздрiбних цiн впливають

iншi важкодетермiнованi фактори, що формують загрози дестабiлiзацiї цiн.

Для завчасного розпiзнавання та формування перелiку актуальних загроз

на основi пiдходу машинного навчання було запропоновано систему розпi

знавання загроз дестабiлiзацiї цiн на ринку нафтопродуктiв України. Осо

бливiстю пiдходу є те, що перелiк груп загроз можна розширювати та уто

чнювати залежно вiд поставлених задач.

На олiгополiстичних ринках, до якого наближається роздрiбний ри

нок нафтопродуктiв України, рiшення кожної фiрми впливає на прибутки

конкурентiв. Тому фiрми, реагуючи на дiї конкурентiв, розглядають не ли

ше прямий ефект на їх доходи, але й на ефекти вiд реакцiї конкурентiв. Як

iснуючi моделi цiноутворення на ринку нафтопродуктiв, так i запропонова

на модель прогнозування на основi нейронних мереж не дають можливостi

дослiджувати взаємодiю агентiв на ринку.

Використовуючи агентний пiдхiд, можна розробити модель, яка є до

сить простою структурно та адекватно представляє дослiджуванi економi

чнi об’єкти. Агентна модель дозволяє зосередитись не на моделi загалом,
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а на окремих її елементах, що дає можливiсть, знаючи поведiнку кожного

окремого «агента», дослiджувати їх взаємодiю.

Нами було розроблено двi агентнi моделi ринку нафтопродуктiв: за

умови таємної змови та в умовах споживчого пошуку.

Для пiдвищення ефективностi ринку держава може використовувати

як адмiнiстративнi, так i ринковi механiзми керування ринком та стимулю

вання його до встановлення ефективних роздрiбних цiн. Такими заходами

можуть бути:

– використання стабiлiзацiйного запасу. Цей механiзм впливу на ри

нок детально вивчений та має на метi зниження впливу коротко

строкового дестабiлiзуючого фактору на ринок та економiку;

– iнформування споживачiв для зниження iнформацiйної асиметрiї.

Спонукання споживачiв до бiльш глибокого пошуку прийнятних

цiн можна забезпечити за рахунок зменшення iнформацiйної асиме

трiї та надання споживачам бiльш повної та актуальної iнформацiї

про стан ринку;

– використання коридору цiн. Це дозволить зменшувати ризики роз

дрiбних мереж через встановлення мiнiмальної цiнової межi пiд час

зростання цiн та захищати споживачiв шляхом встановлення верх

ньої межi.

У практицi державного регулювання ринку можна видiлити значну

кiлькiсть заходiв, якi вживались невчасно (iз запiзненням), або формува

лись вiдповiднi санкцiї за результатами поведiнки агентiв ринку впродовж

деякого перiоду. Такий пiдхiд у багатьох випадках може призвести лише до

погiршення ситуацiї на ринку. Серед основних факторiв такої стратегiї мо

жна видiлити асиметрiю iнформацiї на ринку та вiдсутнiсть у регулятора

оперативної iнформацiї про загрози ринку нафтопродуктiв.
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Створення iнформацiйної системи ринку нафтопродуктiв України до

зволить оперативно впроваджувати вiдповiднi заходи забезпечення ефе

ктивностi функцiонування ринку. ЇЇ основнi функцiї такi:

– своєчасна iдентифiкацiя загроз дестабiлiзацiї цiн;

– прогнозування поведiнки гравцiв ринку при настаннi загрози;

– прийняття обґрунтованого рiшення про вжиття заходiв iз забезпе

чення ефективного функцiонування ринку.

Керуючись iнформацiєю, наданою системою, уповноважений орган

може впроваджувати вiдповiднi заходи з мiнiмiзацiї ефекту можливих за

гроз.

Ключовi слова: цiноутворення, роздрiбний ринок нафтопродуктiв,

асиметрiя цiн, агентно-орiєнтоване моделювання, короткостроковий про

гноз, державне регулювання, iнформацiйна система.

ANNOTATION

Modeling of pricing in the retail market of petroleum products in Ukrai

ne. – Qualifying scientific work on the rights of manuscripts.

Thesis for a Candidate Degree in Economics, specialty 08.00.11

"Mathematical Methods, Models and Information Technologies in Economi

cs" – NTUU KPI named after Igor Sikorsky, Kyiv, 2018.

Over the past 5 years, Ukraine has undergone a significant transformation

in the structure of the oil product market. The market of a large wholesale is

gradually disappearing. Most part of small companies purchase contract fuel

simply from importers, logistics companies and fuel producers, large networks

independently import petroleum products, and the share of imports in the

overall market balance reaches 80%. This led to an increase in the volatility of

wholesale prices and, as a result, the formation by retail companies of a price

buffer for redistribution of risks.
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The main task of the government in relation to the market of petroleum

products is to ensure an effective market environment and economic security.

The dependence of the national market of petroleum products on the world

market situation poses a threat to the energy security of the state, which is one

of the key components of national security. However, at the same time, retail

companies, exploiting the existing information asymmetry, lead to an unjust

redistribution of resources by overestimating prices.

The main feature of the formation of prices in this market is their lack of

transparency and price asymmentry. Therefore, the task of market monitoring

constructing forecasts of behavior of retail prices for petroleum products is

relevant.

The cointegration approach has shown its effectiveness when working wi

th oil prices, however, under conditions of significant exchange rate fluctuati

ons, the influence of each price factor on retail prices varies over time. Taking

these factors into account requires more sophisticated forecasting mechanisms.

Because of the significant difference between market participants, the threat

reflection in retail prices will be individual. This forces us to use neural networks

to predict the behavior of retail prices.

As a result of the combination of several approaches for the formation

of input data, the allocation of threats as input parameters, it was possible to

build a system of short-term forecasting behavior of retail prices, which takes

into account the dynamics of pricing of each market participant.

In addition to price indicators, there is significant set of nondeterministic

factors, that forms price destabilization threats to the market of petroleum

products. In order to prematurely recognize and formulate a list of actual

threats, a machine learnin based system of recognition of threats to destabi

lize prices in the Ukrainian oil market was proposed. The peculiarity of the
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approach is that the list of threat groups can be expanded and refined dependi

ng on the tasks set.

In the oligopolistic markets, which are close to the retail market of

petroleum products in Ukraine, the decisions of each firm also affect the profi

ts of competitors. Therefore, firms react to the actions of competitors and in

each decision firms consider not only a direct effect on their income, but also the

effects of the reactions of competitors. The suggested model of behavior of retail

prices based on neural networks does not allow to investigate the interaction in

the market.

Using the agent approach, we can develop a model that is sufficiently

simple to structure and adequately represent the nature of economic objects

studied in this paper. The agent model allows to focus not on the model as

a whole, but on its individual elements, which allows knowing the behavior of

each individual ägenẗ, to investigate their interaction. We developed 2 agent

models of the oil product market: under a collusion and on a consumer search

basis.

In order to increase market efficiency, the state can use both admini

strative and market mechanisms for market’s regulating and stimulating it to

establish effective retail prices. Such measures may include the following:

– Use of the stabilization reserve. This mechanism of influence on the

market has been studied in detail and aims at reducing the impact of

the short-term destabilizing factor on the market and the economy.

– Informing consumers to reduce information asymmetry. Consumer

motivation for a deeper search can be provided by reducing information

asymmetry and providing consumers with more complete and up-to

date information about the market situation.

– Use of price regulation mechanisms based on the price corridor. This

approach should be used in destabilizing situations and is to establish
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the lower and upper limits of prices for a particular type of fuel. This

will reduce the risks of retail chains by setting a minimum price limit

while increasing prices and protecting consumers by setting the upper

limit.

In the practice of state regulation of the market it is possible to allocate a

significant number of measures that were taken out of time (late), or appropri

ate sanctions were created based on the results of the behavior of market agents

during a certain period. Such approach in many cases can only lead to deteri

oration of the market situation. Among the main factors of such a strategy of

market regulation can be identified asymmetry of information on the market

and the lack of state regulation of operational information about the relevant

threats to the market of petroleum products.

Creation of the information system of the market of oil products of Ukrai

ne will allow to promptly implement appropriate measures to ensure the effecti

ve functioning of the market. The system will allow:

– Timely identification of threats

– Forecasting the behavior of market players in case of threat

– Making a reasoned decision on measures to ensure the effective functi

oning of the market.

Guided by the information provided by the system, the authorized insti

tution may implement appropriate measures to minimize the effect of possible

threats.

Keywords: pricing, retail market of petroleum products, asymmetry of

prices, agent-oriented modeling, short-term forecast, government regulation,

information system.
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ВСТУП

Актуальнiсть теми дослiдження. Ринок нафтопродуктiв Украї

ни чутливий до коливань цiн на європейському оптовому ринку i свiтово

му ринку нафти, оскiльки iстотною мiрою залежить вiд iмпорту. Водночас

функцiонування вiтчизняного ринку нафтопродуктiв демонструє непрозо

рiсть механiзму формування роздрiбних цiн на них, яка зумовлена значним

тiньовим сегментом, частими манiпуляцiями операторiв ринку з цiнами.

Зокрема, в момент рiзкого пiдвищення цiн на оптовому ринку цiни на роз

дрiбному ринку зростають, тодi як поступове зниження оптових цiн не

тягне за собою вiдповiдного зменшення роздрiбних цiн.

Така ситуацiя потребує пильної уваги до ринку пiд час цiнових стриб

кiв, адже саме в цi моменти поведiнка роздрiбних цiн нерiдко вiдрiзняється

вiд сукупного ефекту основних цiноутворюючих факторiв. Оскiльки ситуа

цiя на ринку нафтопродуктiв впливає практично на всi галузi нацiональної

економiки, то завищенi цiни стають фактором, який досить iстотно стримує

темпи економiчного зростання України.

Ключовими завданнями держави є формування системного пiдходу

до оцiнки стану роздрiбного ринку нафтопродуктiв, визначення впливу на

нього рiзних дестабiлiзуючих факторiв i використання регулюючих iнстру

ментiв для забезпечення його ефективного функцiонування. Своєчасний

та повний монiторинг стану цього ринку можна забезпечити за рахунок як

набору економiчних моделей, що оцiнювали б ефективнiсть його функцiо

нування, так i впровадження iнформацiйних технологiй для опрацювання

та аналiзу вiдповiдних даних.

Теоретико-прикладнi аспекти органiзацiї та функцiонування ринку

нафтопродуктiв розглядаються у працях таких вiтчизняних авторiв, як

Г.Г. Бурлака, I.А. Веременко, Л.Ю. Гальчинський, Р.З. Подолець, Г.Л. Ряб

цев, С.В. Сапегiн, Г.С. Трипольська, I.К. Чукаєва та iншi. Серед зарубi
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жних дослiдникiв функцiонування ринку нафтопродуктiв були такi науков

цi, як Т. Тайсберг, С. Шато, А. Кретi, Б. Вiлленьюв, С. Дiес, П. Караделоу,

Р. Кауфман та iншi. Теоретичним i прикладним аспектам моделювання цьо

го ринку придiляли увагу Р. Бейкон, С. Боренштейн, Дж. Вiльямс, Дж. Га

стiнгс, Р. Гiлберт, А. Камерон, М. Люїс, Б. Райт, Т. Тапата, Е. Хеппенсталь

та iншi. Моделювання часових рядiв та застосування машинного навчання

в економiцi дослiджували В.В. Вiтлiнський, А.В. Матвiйчук, С. Йохансен

та iншi.

Ґрунтовний аналiз дослiджень згаданих вчених та робiт iнших авто

рiв виявив ряд невирiшених завдань з аналiзу стану, оцiнки функцiонува

ння i прогнозування поведiнки економiчних агентiв на роздрiбному ринку

нафтопродуктiв. Незважаючи на наявнiсть дослiджень з питань цiноутво

рення на роздрiбному ринку нафтопродуктiв, недостатньо вирiшеними за

лишаються завдання, пов’язанi з обґрунтуванням та оцiнюванням його ефе

ктивностi, а також визначенням засобiв її пiдвищення.

Необхiднiсть розв’язання окреслених проблем та питань зумовила ви

бiр об’єкта дослiдження, теми дисертацiї, її мети i завдань.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертацiйну роботу виконано на кафедрi математичного моделювання

економiчних систем КПI iм. Iгоря Сiкорського в межах теми «Моделюван

ня структурно-функцiональних зв’язкiв в умовах трансформацiйної еконо

мiки» (номер держреєстрацiї 0113U001984), де автором висвiтлено основнi

механiзми цiноутворення на ринку нафтопродуктiв України та запропоно

вано математичнi моделi цiноутворення, якi дозволяють описувати асиме

трiю цiн на цьому ринку.

Мета i завдання дослiдження. Метою дисертацiйної роботи є роз

робка методологiчних положень i практичних рекомендацiй щодо визна

чення шляхiв удосконалення iнструментарiю державного регулювання цi
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ноутворення на роздрiбному ринку нафтопродуктiв України на засадах

економiко-математичних i мультиагентних моделей прогнозування цiн на

нафтопродукти в умовах їх значної волатильностi.

Досягнення поставленої мети передбачало формулювання i розв’яза

ння таких завдань:

– розкрити особливостi функцiонування ринку нафтопродуктiв

України, уточнити перелiк базових факторiв, якi впливають на

розвиток вiтчизняного ринку нафтопродуктiв;

– дослiдити iснуючий iнструментарiй моделювання динамiки цiн на

ринку нафтопродуктiв в умовах значної волатильностi цiноутворю

ючих факторiв;

– розробити модель прогнозування роздрiбних цiн на нафтопроду

кти;

– удосконалити мультиагентну модель роздрiбного ринку нафтопро

дуктiв i перевiрити адекватнiсть гiпотез виникнення асиметрiї цiн

за допомогою комп’ютерного моделювання;

– провести аналiз iнструментiв державного регулювання ринку в кон

текстi необхiдностi зниження втрат споживачiв;

– удосконалити концепцiю iнформацiйної системи ринку нафтопро

дуктiв України для пiдтримки прийняття рiшень щодо його дер

жавного регулювання.

Об’єкт дослiдження – процес цiноутворення на ринку нафтопроду

ктiв України.

Предмет дослiдження – теоретико-методичнi пiдходи i прикладний

iнструментарiй математичного моделювання цiноутворення на роздрiбному

ринку нафтопродуктiв.

Методи дослiдження. Теоретичною та методологiчною базою дисер

тацiйної роботи є системний аналiз, що ґрунтується на положеннях еконо
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мiчної теорiї та кiлькiсних методах моделювання процесiв в економiчних

системах. Для попереднього опрацювання даних i формалiзацiї початкової

задачi застосовувалися статистичнi методи, проаналiзовано взаємозв’язки

мiж елементами системи i розраховано узагальнюючi статистичнi показни

ки часових рядiв. Для побудови прогнозу роздрiбної цiни на бензин вико

ристовувалися методи моделювання динамiчних часових рядiв та елементи

машинного навчання. Для побудови сценарiїв поведiнки учасникiв ринку

застосовано агентний пiдхiд. Дослiдження виконано з використанням вла

сних програмних пакетiв, написаних мовами Python, Ruby, R i C++, а та

кож бiблiотек FANN, BLAS, BOOST, GSL, KERAS, THEANO, SCI-LEARN

та iн.

Iнформацiйну базу дослiдження склали законодавчi акти Верховної

Ради України, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України, нормативно-право

вi та звiтнi документи Мiнiстерства енергетики та вугiльної промислово

стi України, Мiнiстерства фiнансiв України, Нацiональної комiсiї, що здiй

снює державне регулювання у сферi енергетики та комунальних послуг, iн

формацiйно-аналiтичнi матерiали спецiалiзованих агентств та аналiтичних

центрiв (НТЦ «Псiхєя», агентств Platts i Argus), офiцiйнi данi Державної

служби статистики України, Нацiонального банку України, iнформацiйно

аналiтичнi матерiали Свiтового банку, Мiжнародного енергетичного агент

ства, Свiтової органiзацiї торгiвлi, Мiжнародного валютного фонду, дире

ктиви та регламенти ЄС та Енергетичного Спiвтовариства, статистичнi да

нi Eurostat, працi українських та iноземних авторiв, а також повiдомлення

основних iнформацiйних агентств України за 2014 – 2016 рр., розмiщенi в

мережi Iнтернет.

Наукова новизна одержаних результатiв полягає у розробцi та

обґрунтуваннi теоретико-методичних пiдходiв до формалiзацiї комплексу

моделей з оцiнювання загроз дестабiлiзацiї цiн на ринку нафтопродуктiв



19

та удосконаленнi методологiчних пiдходiв до моделювання цiноутворення

на цьому ринку.

Найбiльш вагомi науковi результати, якi характеризують новизну i

особистий вклад здобувача, полягають у тому, що:

уперше:

– обґрунтовано i розроблено комплекс економiко-математичних моде

лей процесiв цiноутворення на роздрiбному ринку нафтопродуктiв,

побудований на принципах машинного навчання з використанням

короткострокового прогнозування роздрiбних цiн, завдяки чому до

сягається рання iдентифiкацiя загроз цiнової дестабiлiзацiї ринку

нафтопродуктiв;

удосконалено:

– мультиагентну модель цiноутворення на роздрiбному ринку нафто

продуктiв (зокрема, розширено шаблони поведiнки споживачiв i

роздрiбних мереж), що дозволило обґрунтувати можливiсть фор

мування асиметрiї роздрiбних цiн за рахунок як кооперацiї агентiв,

так i нерiвномiрностi споживчого пошуку;

– методичний пiдхiд до моделювання цiн на ринку нафтопродуктiв

на основi моделi коригування помилок, що полягає у використан

нi потенцiального вкладу кожного фактора цiноутворення у змiну

роздрiбної цiни;

– методичний пiдхiд до монiторингу стану ринку нафтопродуктiв

України за рахунок поєднання мультиагентної моделi ринку нафто

продуктiв i системи iдентифiкацiї загроз, а також створення на їх

основi вiдповiдної iнформацiйної системи, завдяки чому забезпечу

ється можливiсть поточного автоматизованого аналiзу стану ринку

для своєчасного реагування на негативнi ситуацiї;
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набули подальшого розвитку:

– пiдхiд до оцiнки лагiв роздрiбних цiн вiдносно оптових цiн для коiн

теграцiйної моделi прогнозування роздрiбних цiн, який, на вiдмiну

вiд попереднiх, оперує поняттям «поточний лаг цiн», i базується

на концепцiї iтеративної корекцiї лага в умовах значної волатиль

ностi, що дозволило коректнiше оцiнювати закупiвельну цiну, яка

закладається в поточну роздрiбну цiну;

– пiдхiд до побудови алгоритму поведiнки агентiв у рамках мульти

агентної моделi ринку нафтопродуктiв, який базується на викори

станнi внутрiшнiх станiв агента i, на вiдмiну вiд пiдходу з викори

станням правил, дозволяє реалiзувати складнiшу поведiнку.

Практичне значення одержаних результатiв. Модельний iн

струментарiй та розроблена на його основi iнформацiйна система можуть

бути застосованi для прийняття рiшень стосовно зниження асиметрiї цiн

та забезпечення ефективностi функцiонування ринку нафтопродуктiв.

Науковi розробки автора використано Науково-технiчним центром

«Псiхєя» для прогнозування роздрiбних цiн та монiторингу стану ринку

нафтопродуктiв України (довiдка № 90 вiд 31.07.2017 р.).

Особистий вклад здобувача. Дисертацiя є самостiйною заверше

ною науковою роботою. Науковi результати i висновки отримано автором

самостiйно. Його вклад у працях, пiдготовлених у спiвавторствi, наведено

у списку публiкацiй.

Апробацiя результатiв дисертацiї. Основнi положення i результа

ти дисертацiйного дослiдження доповiдалися та обговорювалися на 13 нау

ково-практичних конференцiях: IV Мiжнароднiй науково-практичнiй кон

ференцiї «Моделювання та прогнозування економiчних процесiв» (м. Ки

їв, 2010); VIII Всеукраїнськiй науково-практичнiй конференцiї «Комп’ю

терне моделювання та iнформацiйнi технологiї в науцi, економiцi i освiтi»
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(м. Черкаси, 2011); IV Мiжнароднiй науково-практичнiй конференцiї «Iн

формацiйнi технологiї та моделювання в економiцi» (м. Черкаси, 2013); VII

Мiжнароднiй науково-практичнiй конференцiї «Моделювання та прогнозу

вання економiчних процесiв» (м. Київ, 2013); V Мiжнароднiй науково-пра

ктичнiй конференцiї «Сучаснi проблеми моделювання соцiально-економi

чних систем» (м. Харкiв, 2013); I Мiжнароднiй науково-методичнiй конфе

ренцiї «Проблеми економiчної кiбернетики» (м. Алушта, 2013); V Мiжна

роднiй науково-практичнiй конференцiї «Iнформацiйнi технологiї та моде

лювання в економiцi» (м. Черкаси, 2014); IV Мiжнароднiй науково-практи

чнiй конференцiї «Монiторинг, моделювання та менеджмент емерджентної

економiки» (м. Черкаси, 2014); XIII Мiжнароднiй науково-практичнiй кон

ференцiї «Науково-технiчний розвиток: економiка, технологiї, управлiння»

(м. Київ, 2014); VII Мiжнароднiй науковiй конференцiї «Сучаснi пробле

ми математичного моделювання, прогнозування та оптимiзацiї» (м. Кам’

янець-Подiльський, 2016); I Нацiональнiй науково-методичнiй конференцiї

«Економiко-математичне моделювання» (м. Київ, 2016); 19th International

Conference on Enterprise Information Systems (м. Порто, Португалiя, 2017);

15th International Conference on Data Envelopment Analysis (м. Прага, 2017).

Публiкацiї. За результатами дослiдження опублiковано 21 наукову

працю (загальним обсягом 4,4 д. а., з яких авторовi належить 3,0 д. а.),

серед яких 7 наукових статей, у тому числi 2 – у зарубiжних виданнях та

у спiвавторствi i 5 – у наукових фахових виданнях України, з яких 1 у

спiвавторствi.

Обсяг i структура роботи. Дисертацiя складається iз анотацiї,

вступу, трьох роздiлiв, висновкiв, списку використаних джерел i трьох дода

ткiв. Роботу викладено на 220 стор. загального тексту (в тому числi основ

ний змiст – на 174 стор.). Вона включає 45 рисункiв та 22 таблицi. Список

використаних джерел мiстить 157 найменувань.
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РОЗДIЛ I

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГIЧНI ЗАСАДИ МОДЕЛЮВАННЯ

РОЗДРIБНОГО ЦIНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ

НАФТОПРОДУКТIВ

1.1 Особливостi цiноутворення на ринку нафтопродуктiв Укра

їни

Нарiжним каменем функцiонування сучасної економiки є енергоза

безпечення. Зростання чисельностi населення та пiдйом свiтової економiки

породжують тенденцiю до стiйкого збiльшення споживання енергоресур

сiв. У 2014 роцi споживання первинних енергоресурсiв у свiтi складало

13,7 млрд т нафтового еквiваленту, а темпи росту сягали 180 млн т н.е. на

рiк [59]. Близько 31% споживання енергоресурсiв припадає на нафту та її

похiднi [14].

Якщо ж говорити про Україну, то загальне споживання енергоресур

сiв станом на 2015 рiк складає 50,8 млн т нафтового еквiваленту, з яких

близько 17% припадає на нафтопродукти, а загальний об’єм ринку нафто

продуктiв України станом на 2016 рiк складає близько 150 млрд грн [118].

Таким чином, ринок нафтопродуктiв, як i вся нафтопереробна галузь, є

стратегiчним як з точки зору економiчної безпеки держави, так i з точки

зору суспiльства [126].

Питання енергетичної безпеки, що пов’язане з регулярнiстю поста

чань нафти та нафтопродуктiв, виникло й почало розглядатися в науковiй

лiтературi пiд впливом нафтової кризи 70-х рокiв. З набуттям незалежностi

постало завдання гарантувати енергетичну безпеку держави, а отже, вини

кла проблема державного регулювання ринку нафти та нафтопродуктiв.

Загалом ринку нафтопродуктiв України властивi ризики, зумовленi неста

бiльнiстю постачання сирої нафти та зростанням цiни цього енергоресурсу

на свiтових ринках. Невирiшеним також залишається питання регулюва
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ння ринку в умовах ризикiв – забезпечення економiки нафтопродуктами,

а саме порушення прямих постачань як нафтопродуктiв, так i нафти, що

ускладнюється значними стрибками цiн [100, 157].

Вугiлля та торф

20%
Нафтопродукти

17%

Природний газ

21%

Електроенергiя

16%

Теплова енергiя
21%

Iнше

5%

Рис. 1.1. Структура кiнцевого споживання енергоресурсiв в Українi
Джерело: складено автором.

Протягом останнiх десяти-двадцяти рокiв ситуацiя на свiтових нафто

вих ринках постiйно змiнювалася, останнiм часом – у бiк укрупнення суб’є

ктiв, що дiють на цьому ринку. Отже, має мiсце загальна глобалiзацiя та

збiльшення впливу невиробничої сфери.

1.1.1 Становлення сучасного ринку нафтопродуктiв України

Унаслiдок скорочення обсягiв пошуково-розвiдувальних робiт, висна

ження запасiв бiльшостi родовищ через їхню тривалу експлуатацiю обсяги

видобутку нафти в 90-тi роки в Українi скоротилися з 5,3 млн т до 3,7

млн т. Наростити випуск нафтопродуктiв високої якостi українськi заводи

не могли, оскiльки використовували застарiлi технологiї, при цьому гурто

ва цiна на вiтчизняний бензин була зазвичай вища за iмпортований [140].
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Щоб запобiгти подальшому ускладненню ситуацiї, Державний комi

тет з нафти й газу, Державний комiтет з геологiї й використання надр

та Мiнiстерство економiки розробили Нацiональну програму «Нафта i газ

України до 2010 року». Програма передбачала вiдновлення власного видо

бутку нафтової сировини та спрямування її на вiтчизнянi НПЗ. Планува

лося наростити видобуток до 6,6 млн т у 2005 i 7,5 млн т – у 2010 роцi.

Через недостатнє бюджетне фiнансування i вiдсутнiсть iноземних iнвести

цiй нарощування видобутку не сталося [140].

Для подолання дефiциту нафтопродуктiв на ринку планувалося сти

мулювати випуск бензинiв моторних сумiшевих iз вмiстом не менш як 6%

технiчного спирту з метою зменшення залежностi нафтопереробної про

мисловостi України вiд iмпорту. Хоча вiдповiдне розпорядження так i не

набрало чинностi, через значний попит i низьку платоспроможнiсть насе

лення виробництво «сумiшевих» бензинiв набуло значних обсягiв разом зi

зниженням якостi нафтопродуктiв у роздрiбному сегментi. Це все призвело

до суттєвого збiльшення тiньового сегмента, який на той час сягав 70%.

На початку 2000-х рокiв розпочалася приватизацiя українських

НПЗ [97]. Був приватизований Кременчуцький НПЗ. На базi нього було

створено ЗАТ «Укртатнафта», яке майже порiвну подiлено мiж Україною

та Татарстаном. Одеський НПЗ продано росiйськiй компанiї «Лукойл»,

що вiдкрило шлях до ринку України. Згодом мiж «ТНК-Україна» та уря

дом України було пiдписано договiр купiвлi-продажу контрольного пакета

акцiй ВАТ «Лисичанськнафтооргсинтез». Приватизацiя дала змогу наро

стити обсяги внутрiшнього виробництва в 2-3 рази.

В зв’язку зi значними темпами приватизацiї та притоком приватних

iнвестицiй вдвiчi зросла кiлькiсть автозаправних станцiй (далi – АЗС) в

Українi, а середнi обсяги реалiзацiї з 1 АЗС становили 300 т пального на

мiсяць. Однак разом з модернiзацiєю роздрiбного сектору вiдбувалося ста
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рiння переробного комплексу. Через недостатнiй контроль вiдповiдно до

договорiв приватизацiї компанiї не вкладали кошти в модернiзацiю НПЗ.

Як наслiдок, частка iмпорту пального зросла з до 15% в 2005 р. В цей же пе

рiод починає формуватись олiгополiстична структура ринку. Формуються

великi роздрiбнi мережi, та вертикально-iнтегрованi компанiї. Спостерiга

ються значнi порушення антимонопольного законодавства. Через несвоє

часнiсть реформування законодавство щодо функцiонування ринкiв, спо

стерiгається зростання непрозоростi цiноутворення та формування значної

кiлькостi тiньових схем на даному ринку.

Ринок нафтопродуктiв характеризувавсь ненадiйнiстю та нестабiль

нiстю. Основними причинами дестабiлiзацiй були високi цiни на нафту в

свiтi, сезонне збiльшення попиту, виникнення часткового дефiциту палива

через зупинки НПЗ. Разом з цим значного впливу мали ринковi очiкуван

ня й викликанi ними спекулятивнi операцiї посередникiв, що породжувало

непрозорiсть ринку нафтопродуктiв. У 2002-2003 рр. внаслiдок порушення

балансу попиту й пропозицiї спостерiгалися цiновi кризи. Однак у 2004 р.

рiст цiн на пальне розпочавсь без видимих зовнiшнiх причин та багато

в чому визначався цiновою полiтикою провiдних суб’єктiв господарюван

ня [140].

Така нестабiльнiсть вказувала на те, що дiючi на той час механiзми

узгодження цiн на пальне мiж нафтовими компанiями та урядом не давали

вiдповiдного ефекту. Здебiльшого така ситуацiя спричинена приватизацiєю

основних переробних пiдприємств транснацiональними корпорацiями. Ко

мерцiйнi структури, що керували нафтопереробними комплексами не мали

значного впливу на стабiльнiсть постачання сировини, та виконували ли

ше функцiї управлiння. Наприклад, «ТНК-ВР Україна», «Альянс-Украї

на», «ЛУКОЙЛ-Україна», «Альфа-Нафта» та iншi закуповували нафту на

росiйському ринку за непрямими схемами й залишковим принципом. Це
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призвело до того, що нафтова сировина, яка надходила на НПЗ України,

була на 20-30% дорожчою, нiж експортована в Республiку Бiлорусь, i на

10-15% дорожчою за вивезену в країни Європи. Разом з цим виробники

не мали значного впливу на роздрiбнi мережi, оскiльки 65% з них були

джоберами [140].

Непрозорi схеми цiноутворення знижували ефективнiсть контролю

на ринку, а вiдсутнiсть об’єктивної iнформацiї не давала можливостi аде

кватно оцiнювати та прогнозувати стан ринку в цiлому. Однак не всi ви

падки неефективного функцiонування ринку були спричиненi поведiнкою

нафтових компанiй. В 2005 роцi Кабiнет Мiнiстрiв вжив ряд заходiв для

"покращення" функцiонування ринку. Було здiйснено розформування ста

бiлiзацiйного запасу нафтопродуктiв, створеного в 2004 р. Разом з цим вве

дено обмеження цiн на дизельне пальне для сiльського господарства нижче

ринкових одночасно з ухиленням вiд вiдповiдальностi за його доступнiсть.

Це все призвело до скорочення запасiв, вивiд ресурсу за кордон та зупинку

Лисичанського НПЗ. Погiршенню ситуацiї спричинило також встановлення

граничних цiн для внутрiшнього ринку, та обмеження торговельної надбав

ки на 15%. В результатi спостерiгалось значне погiршення якостi власної

продукцiї, а для забезпечення попиту використовувався iмпортний ресурс

сумнiвної якостi.

Результатом цього було створення постiйно дiючої експертно-аналi

тичної групи, яка мала на метi забезпечити сталий дiалог мiж урядом та

учасниками ринку. Це дозволило врегулювати бiльшiсть питань, що сто

сувались ринку нафтопродуктiв, удосконалити податкову полiтику, однак

забезпечило потребу об’єктивного аналiзу лише для продавцiв, а не для

всiх учасникiв ринку [140].
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1.1.2 Iнфраструктура галузi

Iнфраструктура галузi складається з шляхiв транспортування нафти,

її переробки та подальшого розподiлу до кiнцевих споживачiв. Схема фун

кцiонування нафтопререробного комплексу показана на рисунку 1.2. Iнфра

структура нафтопереробної галузi налiчує нафтопроводи, 6 нафтопереро

бних заводiв, бiльше десятка мiнi-НПЗ та трубопроводи для дизельного

палива з Бiлорусiї. Основнi морськi термiнали по прийому нафти розташо

ванi в портах Одеси та Херсону.
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Ні Ні
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Рис. 1.2. Схема функцiонування нафтопереробної галузi.
Джерело: [140].
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Система транспортування нафти України характеризується значною

протяжнiстю: загальна довжина магiстральних трубопроводiв, якими мо

жна перекачувати нафту, складає 4,8 тис. км. Основна частина транзиту

йде через фiлiї компанiї ВАТ "Укртранснафта" – Магiстральний нафто

провiд "Дружба" та "Приднiпровськi магiстральнi нафтопроводи". Про

пускна спроможнiсть вiтчизняної нафтотранспортної системи може забез

печувати прийняття з територiї Росiйської Федерацiї понад 110 млн т та

транспортування i видачу на виходi з країни близько 56 млн т. Однак такi

показники суттєво погiршуються, якщо рiвень зносу деяких об’єктiв скла

дає майже 90%. Експлуатацiя таких нафтопроводiв має здiйснюватися з

постiйним контролем цiлiсностi трубопроводiв. Незважаючи на те, що за

оцiнками Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України [123]

власнi ресурси нафти (разом iз нерозвiданими очiкуваними запасами у ро

довищах) складають 1,7 млрд т. Україна не в змозi повнiстю забезпечувати

власнi потреби своїми ресурсами i змушена iмпортувати сировину.

Згiдно закону "Про нафту та газ" [137] з 2013 року вся нафта україн

ського видобутку має реалiзовуватись виключно через аукцiони. Стартова

цiна на таких аукцiонах розраховується на основi котирувань нафти марки

Brent на бiржi ICE. Це призвело до того, що цiна української нафти зна

чною мiрою повторює динамiку цiн на свiтових ринках. З 2015 року такi

аукцiони проходять щомiсячно. Загалом, як показано на рис. 1.2, врахову

ючи високу якiсть української нафти її вигiдно експортувати. Склалася

парадоксальна ситуацiя, за якою потужностi українських НПЗ, здатних

переробляти нафту гiршої якостi (високосiрчисту нафту) було доцiльно

завантажувати дешевою сировиною бiльш низької якостi з Казахстану та

Росiї, а власну нафту експортувати за цiнами вище iмпорту.

Обсяги видобутку нафти в Українi складають 2 млн т на рiк. До

2012 року решта потреб покривалася переробкою iмпортної сировини [141].
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В 2013-2014 рр. основною сировиною для переробки на вiтчизняних НПЗ

є нафта українського видобутку. Однак з жовтня 2015 року розпочавсь

iмпорт сировини танкерами з Казахстану, в середньому по 40-80 тис. т на

мiсяць.

Всього на територiї України розташовано 6 НПЗ: Херсонський, Оде

ський, Дрогобицький, Надвiрнянський, Кременчуцький, Лисичанський.

Крiм того, в складi ВАТ "Укргазвидобування" працює Шебелинський

ГПЗ, який виробляє бензини та дизельне пальне з газового конденсату

[140]. Окрiм доступу залiзничного транспорту географiю НПЗ зумовлюють

особливостi транспортування сировини. Одеський та Херсонський НПЗ роз

ташованi бiля морських термiналiв для нафти та нафтопродуктiв.

З 2016-го року працюють лише Кременчуцький НПЗ та Шебелин

ський ГПЗ. Загальна завантаженiсть складає 270 тис. т на мiсяць [141].

Одеський та Лисичанський НПЗ знаходяться в робочому станi(хоча в 2014

роцi пiд час АТО було пошкоджено одну з установок), однак через вiдсу

тнiсть сировини не функцiонують. Херсонський та Надвiрнянський НПЗ

використовуються в якостi нафтобаз для зберiгання продукцiї, а обладна

ння для переробки застарiле та не функцiонує. Однак слiд зазначити, що

на базi Надвiрнянського НПЗ функцiонують нафтохiмiчнi установки по

виробництву полiмерiв.

Окрiм великих нафтопереробних заводiв на територiї України працю

ють декiлька мiнi-НПЗ. Мiнi-НПЗ (нафтопереробний завод малої потужно

стi) – виробництво, що включає комплекс для переробки сировини1 до 1,5

млн т в рiк з одержанням трьох основних фракцiй нафтопродуктiв: бензи

нової, дизельної та мазутової. Видiляють чотири рiвнi мiнi-НПЗ [142]:
1Може здiйснюватись як переробка нафтової сировини, так i iнших нафтових похiдних:

темнi нафтопродукти, вiдпрацьованi нафтопродукти, пластмаси та iншi полiмери.
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базовий рiвень – наявнi блоки очищення та атмосферної перегонки

до 100 тис. т сировини в рiк та випуск прямогiнного бензину, дизельного

пального та мазуту, а якiсть залежить лише вiд сировини;

перший рiвень – наявнiсть блокiв переробки базового рiвня з поту

жнiстю в 100-200 тис. т в рiк та наявнiстю термiчного крекiнгу;

другий рiвень – наявнiсть блокiв переробки базового рiвня з поту

жнiстю в 200-500 тис. т в рiк та блоками необхiдними для виробництва

високооктанових бензинiв i дизельного пального з низьким вмiстом сiрки;

третiй рiвень – наявнiсть блокiв переробки базового рiвня з поту

жнiстю бiльше 500 тис. т в рiк та всiма блоками, рiзноманiтними блоками

повторної переробки.

Постачання сировини на такi заводи вiдбувається невеликими партi

ями (1-2 тис. т). За оцiнками експертiв [142] загальна переробка сировини

на всiх мiнi-НПЗ України складає близько 1,2 млн т в рiк (за потужностi в

2 млн т). Виробництво свiтлих нафтопродуктiв оцiнюється в 0,5 млн т, що

складає лише 5% вiд всього ринку.

Iнфраструктура ринку нафтопродуктiв України налiчує близько 300

нафтобаз для перевалки як рiдких видiв пального так i зрiдженого га

зу. Бiльшiсть нафтопродуктiв до нафтобаз транспортуються залiзничним

транспортом. Середня вiдстань транспортування залiзничним транспортом

складає 580 км. Надалi нафтопродукти розподiляються з нафтобаз на АЗС.

В залежностi вiд укомплектованостi окрiм АЗС видiляють [140]: АЗК (авто

заправний комплекс) – АЗС з додатковою iнфраструктурою в виглядi мага

зину; АГЗС (авто-газо-заправна станцiя) – АЗС чи АЗС з газовим модулем

для продажу зрiдженого газу; ГНС (газонаповнювальна станцiя) – точка

роздрiбного продажу зрiдженого газу; АГНКС – точка роздрiбного прода

жу стисненого газу (метану), особливiстю є вiдсутнiсть ланцюгiв транспор
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Рис. 1.3. Схема функцiонування ринку нафтопродуктiв.
Джерело: [140]

тування сировини автотранспортом, оскiльки метан доставляється трубо

проводом.

Станом на 2016 рiк в Українi налiчувалось 6645 АЗС (в т.ч. АГЗС

та ГНС) та 250 АГНКС. Розподiл АЗС по територiї країни нерiвномiрний.

Областi з найбiльшою концентрацiєю АЗС: Днiпропетровська – 444 од.;

Одеська – 415 од.; Харкiвська – 490 од.; Київ та Київська – 850 од. Най

менша кiлькiсть АЗС зафiксована в Сумськiй областi - 138 (не враховуючи

тимчасово окупованi Донецьку та Луганську областi) [116].
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1.1.3 Особливостi споживання нафтопродуктiв в роздрiбному

сегментi

Основними споживачами нафтопродуктiв в роздрiбному сегментi є

населення та транспортний сектор економiки. В зв’язку з економiчною кри

зою та ростом обмiнного курсу споживання нафтопродуктiв скоротилось

майже на 40% (з 5,6 млн т в 2013 роцi до 3,6 млн т в 2016 роцi). Територiаль

ний розподiл обсягiв споживання нерiвномiрний (див. рис. 1.4): найбiльше

споживання спостерiгається в м.Київ (бензини – 170 тис. т, дизельне пальне

– 88 тис. т), а найнижче зафiксовано в Чернiгiвськiй обл. (62 тис. т бензинiв

та 32 тис. т дизельного пального) [116].
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Рис. 1.4. Розподiл рiчного обсягу споживання бензинiв в 2016 роцi за
областями України

Джерело: складено автором за даними [116].

Динамiка обсягiв споживання має яскраво виражену сезоннiсть. Мi

нiмум спостерiгається в сiчнi-лютому в зв’язку з низькою активнiстю ви
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користання автотранспорту. Максимум припадає на липень-серпень, що

пояснюється активнiстю населення в сезон вiдпусток. Спiввiдношення мiнi

муму до максимуму вiдноситься як 1:1,4. Однак з 2014 року спостерiгається

вiдсутнiсть лiтного росту споживання в зв’язку зi зниженням рiвня доходiв

населення та ростом цiн на пальне.
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Рис. 1.5. Динамiка частки рiзного виду нафтопродуктiв в сукупному
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Джерело: складено автором за даними [116].

З 2011 року спостерiгається постiйне зменшення частки бензинiв в за

гальнiй корзинi споживання (див. рис. 1.5). Вiдбувається зниження частки

високооктанових марок бензинiв А-95/А-98 та перехiд частини користува

чiв на бiльш дешеву марку А-92. До того ж спостерiгається значний рiст

частки зрiджених газiв, яка в 2016 роцi склала майже 18% вiд всього загаль

ного споживання нафтопродуктiв через АЗС. Продажi низькооктанових

марок бензинiв А-76/80 скоротилось майже до нуля в зв’язку з переходом

в 2013 роцi на європейськi стандарти якостi палива Євро-4 та Євро-5.
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1.1.4 Стан ринку нафтопродуктiв

Готовi до використання нафтопродукти вiдвантажуються з нафтопе

реробних заводiв та досягають кiнцевого споживача декiлькома видами

транспорту. Трубопроводи, танкери, баржi та залiзничний транспорт ви

користовуються для доставки пального до термiналiв – основних базисiв

постачання нафтопродуктiв. Зазвичай в таких мiсцях знаходяться нафто

бази з яких, через декiлька "шарiв" ринкових вiдносин, надалi вiдбувається

розповсюдження продукцiї до кiнцевого споживача.

За останнi п’ять рокiв обсяг ринку великого гурту поступово змен

шується. Передусiм даний процес зумовлений переходом великих мереж

вiд закупiвлi продукцiї в iмпортерiв до прямих контрактiв з виробниками

продукцiї. Разом з тим єдиний нафтопереробний завод реалiзує власну про

дукцiю виключно на роздрiбнi мережi, що контролюються групою Приват

[145], яка тримає близько третини роздрiбного ринку (див. рис. 1.6).

група Приват

32%

БРСМ-Нафта, Shell,
WOG, OKKO,

KLO, Паралель, UPG,
AMIC, ТНК

53%

iншi бренди

15%

Рис. 1.6. Частка ринку роздрiбних мереж АЗС
Джерело: складено за розрахунками автора.

Конкурентне середовище роздрiбного ринку нафтопродуктiв характе

ризується значною концентрацiєю [103]. Станом на 2015 рiк, iндекс Херфiн

даля-Хiршмана за кiлькiстю АЗС в цiлому по Українi сягає 1480 одиниць.

Цей же iндекс, розрахованих з застосуванням об’ємiв продажу, показує,
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що реальне значення близьке до 1750 од. Бiльшiсть основних мереж вста

новлюють єдину для всiєї територiї України цiну на кожен вид пального з

поправками на розташування АЗС (особливо актуально для великих трас

та м. Києва). Однак в зв’язку з рухом гравцiв до вiдкритого ринку вiд

бувається тенденцiя щодо змiни даного правила на диференцiацiю цiн по

всiх АЗС та формування вiдкритих мiкроринкiв в територiальному розрiзi

[143].
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Рис. 1.7. Iндекс Херфiндаля-Хiршмана в розрiзi областей України,
2014 рiк

Джерело: складено автором

Якщо ж розглядати роздрiбнi ринки нафтопродуктiв в межах обла

стей (див. рис. 1.7), то можна видiлити областi як майже з вiльною кон

куренцiєю (м. Київ та Київська область) так i з значною концентрацiєю

(Чернiвецька обл. та Сумська обл.). Таким чином, враховуючи запланова

ний роздрiбними манежами перехiд вiд встановлення єдиних цiн на всiй

територiї країни до iндивiдуального цiноутворення по кожнiй АЗС, опера
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тивний аналiз ситуацiї на роздрiбному ринку бажано проводити в розрiзi

окремих регiонiв.

1.1.5 Особливостi формування цiн на нафтопродукти в Українi

Як вже було згадано вище, роздрiбна цiна проходить декiлька етапiв

цiноутворення. Україна iмпортує близько 80% всiх спожитих нафтопроду

ктiв, тому можна вважати, що основною схемою цiноутворення є iмпорто

орiєнтований пiдхiд. Слiд зазначити, що мережi АЗС в складi групи "При

ват" реалiзують як нафтопродукти Кременчуцького НПЗ, так i iмпортного

походження в перiоди вiдсутностi iмпорту нафти з Азербайджану чи Ка

захстану.

Зi схеми, представленої на рис. 1.8, видно, що в залежностi вiд специ

фiки роботи роздрiбної компанiї цiна може формуватись рiзними шляхами.

В цiлому ж основними етапами формування роздрiбної цiни є:

– цiна на кордонi України;

– цiна великого гурту;

– цiна дрiбного гурту;

– роздрiбна цiна.

Цiна на кордонi України – цiна, що формується на умовах CPT та

CIF згiдно Iнкотермс-2010 та визначається в доларах США за тонну про

дукцiї [51]. Згiдно з положеннями Iнкотермс, дана цiна враховує всi екс

портнi податки та збори, логiстичнi витрати на транспортування до кор

дону та витрати по експорту на митницi в пунктi пропуску на кордонi. В

разi транспортуванням морем (умови CIF) витрати на вiдвантаження то

вару не включаються в цiну. В залежностi вiд типу контракту продавець

може постачати продукцiю як до базису на кордонi, так i ввозити на митну

територiю країни. Однак в бiльшостi випадкiв логiстичнi зобов’язання на

доставку продукцiї по територiї України займається покупець.
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Посередник 2

Посередник 1

Джоббер
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Бензовоз
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Рис. 1.8. Схема ланцюгiв ринкових вiдносин в порiвняннi з фiзичними
шляхами транспортування продукцiї

Джерело: складено автором

Оскiльки значна частка нафтопродуктiв (в особливостi дизельного

пального) постачається з Республiки Бiлорусь, розглянемо процес форму

вання цiни на умовах CPT (кордон України) на прикладi даного сегменту

iмпорту. В типовому контрактi "Бiлоруської Нафтової Компанiї" постулю

ється двохетапне цiноутворення:

1. формується попередня цiна контракту – цiна контракту, що є орi

єнтиром для покупця. Зазвичай сплачується як передплата вiдпо

вiдно до умов контракту;

2. пiсля вiдвантаження товару формується остаточна цiна контракту

та поправки до попередньої цiни. Остаточний розрахунок можли

вий як на користь покупця так i на користь продавця.

Для формування як попередньої так i остаточної цiни контракту ви

користовується формульний пiдхiд:

𝑃𝐶𝑃𝑇 = 𝑃𝑙𝑎𝑡𝑡𝑠 + 𝐷 + 𝐿𝑢𝑘𝑟 (1.1)

де 𝑃𝐶𝑃𝑇 – цiна на iмпортне пальне на умовах вiдвантаження CPT на кор

донi України, грн/дол.,

𝑃𝑙𝑎𝑡𝑡𝑠 – агрегованi значення котирувань агенцiї Platts, дол./т,
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𝐷 – диференцiал до котирувань Platts, дол./т,

𝐿𝑢𝑘𝑟 – вартiсть логiстики вiд заводу до базису на кордонi України з ураху

ванням експортних витрат, зборiв за простої танкерiв та iнше, дол./т.

Вiдмiннiсть попередньої цiни вiд остаточної полягає в методицi фор

мування агрегованої цiни 𝑃𝑙𝑎𝑡𝑡𝑠. Для попередньої цiни контракту викори

стовується усереднення котирувань на вiдповiдний вид нафтопродуктiв за

останнi 15 днiв, що передують датi укладання контракту. Для остаточної

цiни використовується усереднення по всiм дням мiсяця, в якому вiдбулось

вiдвантаження продукцiї.

Важливим фактором є диференцiал 𝐷. Даний показник характеризує

рiзницю мiж цiною продукцiї на заводi та котируваннями Platts. Цей пока

зник змiнюється з часом в залежностi вiд ринкової ситуацiї. Разом з тим

вiн може значною мiрою вiдрiзнятись для рiзних покупцiв, в залежностi

вiд додаткових умов договору.

Формування цiни iнших шляхiв iмпорту вiдбувається за схожою схе

мою. Вiдмiнностi полягають лише в виборi джерела котирувань (з помiж

агенцiй Platts та Argus) та способi агрегацiї цих котирувань.

На кордонi України, згiдно з Податковим кодексом, при проходжен

нi митного оформлення сплачується акцизний податок на iмпорт нафто

продуктiв. Вiн диференцiйований в залежностi вiд виду пального та його

характеристик. Ставка акцизу визначена в євро, а отже розмiр податку

залежить вiд поточного офiцiйного курсу євро до гривнi, що встановлений

НБУ на дату iмпорту продукцiї. До 2015 року ставка акцизу на iмпорт

нафтопродуктiв визначалась в євро за тонну продукцiї, однак з 01.01.2015

ставка визначається в євро за 1000 л продукту при температурi 15 градусiв

Цельсiя [129]. Це зумовлює використання густини при розрахунках цiни

продукцiї в великому гуртi.
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Цiна великого гурту – цiна палива, що вiдвантажується залiзничними

цистернами на умовах FCA згiдно Iнкотермс-2010 та визначається в грив

нях за тонну продукцiї. Цiна включає всi iмпортнi збори та доставку до

базису реалiзацiї. Оскiльки бiльшiсть таких поставок здiйснюються залi

зничним транспортом, то базисом вважається залiзнична станцiя, на якiй

знаходяться або знаходитимуться цистерни з нафтопродуктами. Такими ба

зисами можуть бути великi товарнi станцiї, станцiї поруч з нафтобазами та

станцiї бiля кордону. В залежностi вiд кiлькостi посередникiв в ланцюзi цi

ноутворення кiнцева цiна великого гурту може проходити декiлька базисiв

з вiдповiдними логiстичними витратами на транспортуванням мiж бази

сами. Загальна формула формування цiни великого гурту має наступний

вигляд:

𝑃𝐹𝐶𝐴 = (𝑃𝐶𝑃𝑇 ·𝑀𝐵𝑑𝑜𝑙𝑙 + 𝐴𝑧 ·𝑁𝐵𝑈 𝑒𝑢𝑟 + 𝐸𝐶𝑂 + 𝐿 + 𝑀)(1 +
𝑉 𝐴𝑇

100%
) (1.2)

де 𝑃𝐹𝐶𝐴 – цiна на пальне на умовах FCA (франко-перевiзник, Iнко

трермс-2010), грн/т;

𝑃𝐶𝑃𝑇 – цiна на iмпортне пальне на умовах поставки CPT (Фрахт / переве

зення оплаченi до, Iнкотермс-2010) на кордонi України, грн/дол.;

𝑀𝐵𝑑𝑜𝑙𝑙 – курс купiвлi долара США, грн/дол.;

𝐴𝑧 – ставка акцизу на нафтопродукти, євро/т;

𝑁𝐵𝑈 𝑒𝑢𝑟 – офiцiйний курс НБУ гривнi до євро, грн/євро;

𝐸𝐶𝑂 – ставка екологiчного податку, грн/т,

𝐿 – витрати за доставку пального до станцiї вiдвантаження, грн/т;

𝑀 – надбавка трейдера та iншi витрати, грн/т;

𝑉 𝐴𝑇 – ставка ПДВ, %.

В зв’язку з гармонiзацiєю стандартiв оподаткування до вимог ЄС,

починаючи з сiчня 2015 року формула 1.2 має наступний вигляд:

𝑃𝐹𝐶𝐴 = (𝑃𝐶𝑃𝑇 ·𝑀𝐵𝑑𝑜𝑙𝑙 +
𝐴𝑧𝐿 ·𝑁𝐵𝑈 𝑒𝑢𝑟

𝑅𝑜
+ 𝐿 + 𝑀)(1 +

𝑉 𝐴𝑇

100%
) (1.3)
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де 𝑃𝐹𝐶𝐴 – цiна на пальне на умовах FCA (франко-перевiзник, Iнко

термс-2010), грн/т;

𝑃𝐶𝑃𝑇 – цiна на iмпортне пальне на умовах поставки CPT (Фрахт / переве

зення оплаченi до, Iнкотрермс-2010) на кордонi України, грн/дол.;

𝑀𝐵𝑑𝑜𝑙𝑙 – курс купiвлi долара США, грн/дол.;

𝑁𝐵𝑈 𝑒𝑢𝑟 – офiцiйний курс НБУ гривнi до євро, грн/євро;

𝐸𝐶𝑂 – ставка екологiчного податку, грн/т,

𝐿 – витрати за доставку пального до станцiї вiдвантаження, грн/т;

𝑀 – надбавка трейдера та iншi витрати, грн/т;

𝑉 𝐴𝑇 – ставка ПДВ, %;

𝐴𝑧𝐿 – ставка акцизу на нафтопродукти, євро/1000 л,

𝑅𝑜 – густина нафтопродукту, приведена до 15∘C, г/см3.

Пiсля вивантаження продукцiї на нафтобазi формується цiна дрiбно

го гурту, яка також враховує подальше зберiгання. Саме ця цiна використо

вується в бензовозних партiях. В цiну враховується вартiсть перевалки на

нафтобазi, витрати на зберiгання i, в деяких випадках, вартiсть доставки

продукцiї на деяку вiдстань(зазвичай в межах мiста). Цiна дрiбного гурту,

в залежностi вiд умов, визначається як в гривнях за тонну продукцiї так

i в гривнях за лiтр. Специфiкою формування цiни є переведення цiни за

одиницю маси в цiну за одиницю об’єму застосовуючи показник густини

палива. Зазвичай густину палива визначають в вiдповiдних сертифiкатах

якостi продукцiї, однак за рахунок змiшування рiзних партiй, змiни тем

ператури оточення вiдносно 15∘C, кiнцеве значення цього показника може

вiдрiзнятися вiд паспортного. Цiна дрiбного гурту формується наступним

чином:

𝑃𝑀𝑂 =

(︃
𝑃𝐹𝐶𝐴

(1 + 𝑉 𝐴𝑇 )(1− 𝑙𝑠
100%)

+ 𝑃𝑟𝑣 + 𝐿𝑠 + 𝑆

)︃
𝑅𝑜(𝑇 )

1000
(1 +

𝑉 𝐴𝑇

100%
) (1.4)

де 𝑃𝑀𝑂 – цiна дрiбного гурту, грн/л;

𝐿𝑠 – витрати за доставку пального до нафтобази, грн/т;
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𝑆 – витрати зберiгання на нафтобазi, грн/т;

𝑙𝑠 – втрати пiд час доставки, переливу та зберiгання, %;

𝑃𝑟𝑣 – витрати на перевалку, грн/т;

𝑅𝑜(𝑡) – густина пального за температури, г/см3;

𝑉 𝐴𝑇 – ставка ПДВ, %;

𝑇 – усереднена температура на день встановлення цiни, ∘C.

Окремо слiд видiлити втрати продукцiї. Пiд час логiстичних операцiй

вiд заводу до пункту роздрiбної реалiзацiї за рахунок перевалки та випаро

вування вiдбуваються втрати нафтопродуктiв. Експертна оцiнка компенса

цiї втрат продукцiї складає 0,5% вiд цiни великого гурту, однак трейдери

до втрат долучають додатковi ризики недоливу продукцiї в розмiрi 0,5-1%.

Роздрiбна цiна формується з цiни дрiбного гурту з врахуванням ви

трат АЗС:

𝑃𝑟 =

(︂
𝑃𝑀𝑂

(1 + 𝑉 𝐴𝑇 )
+ 𝐶𝑟 + 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡

)︂
(1 +

𝑉 𝐴𝑇

100%
) (1.5)

де 𝑃𝑀𝑂 – цiна дрiбного гурту, грн/л;

𝐶𝑟 – розподiленi витрати на утримання АЗС, грн/л;

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 – прибуток, грн/л;

𝑉 𝐴𝑇–ставка ПДВ, %.

Слiд зазначити, що, в зв’язку зi значними змiнами Податкового коде

ксу, в останнi роки в роздрiбному цiноутвореннi спостерiгалися змiни. Так,

формула 1.5 описує процес формування цiни до 2015 року. В 2015 роцi роз

дрiбна цiна визначалась з урахуванням акцизного податку на роздрiбну

реалiзацiю пiдакцизних товарiв:

𝑃𝑟 =

(︃
𝑃𝑀𝑂

(1 + 𝑉 𝐴𝑇
100%)

+ 𝐶𝑟 + 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡

)︃
(1 +

𝑉 𝐴𝑇

100%
) · (1 +

𝐴𝑐𝑧𝑟
100%

) (1.6)

де 𝑃𝑀𝑂 – цiна дрiбного гурту, грн/л;

𝐶𝑟 – розподiленi витрати на утримання АЗС, грн/л;
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𝑉 𝐴𝑇–ставка ПДВ, %;

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 – прибуток, грн/л;

𝐴𝑐𝑧𝑟 – ставка акцизного податку на роздрiбну реалiзацiю пiдакцизних то

варiв, що в 2015 роцi становила 1,5%.

В 2016 роцi у зв’язку з переглядом податкової полiтики, розмiр ставки

акцизного податку на роздрiбну реалiзацiю пiдакцизних товарiв змiнили з

вiдносної ставки на абсолютну – 0,042 євро за лiтр продукцiї при темпе

ратурi 15∘C з перерахунком по курсу євро НБУ, що дiяв на 20-те число

мiсяця, що передує кварталу на який вiдбувається розрахунок. Вiдповiдно,

роздрiбна цiна 2016 роцi визначалась наступним чином:

𝑃𝑟 =

(︃
𝑃𝑀𝑂

(1 + 𝑉 𝐴𝑇
100%)

+ 𝐶𝑟 + 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡

)︃
(1 +

𝑉 𝐴𝑇

100%
) + 𝐴𝑐𝑧ℎ𝑟𝑛𝑟 (1.7)

де 𝑃𝑀𝑂 – цiна дрiбного гурту, грн/л;

𝐶𝑟 – розподiленi витрати на утримання АЗС, грн/л;

𝑉 𝐴𝑇–ставка ПДВ, %;

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 – прибуток, грн/л;

𝐴𝑐𝑧ℎ𝑟𝑛𝑟 – ставка акцизного податку на роздрiбну реалiзацiю пiдакцизних

товарiв, що в 2016 роцi визначалася щоквартально в грн/л.

Слiд зазначити, що це лише узагальнена схема формування цiни,

оскiльки бiльшiсть зазначених вище показникiв змiнюються в часi. Осо

бливо гостро це проявляється в роздрiбному секторi.

Якщо поглянути на спрощену структуру роздрiбної цiни (рис. 1.9), то

загальна частка операцiйних витрат роздрiбних мереж (в т. ч. логiстичних

витрат до АЗС, зберiгання та iншi витрати) та прибуток складають всього

15% (майже 3 грн/л станом на грудень 2016 р.). Решту цiни майже порiвну

дiлять мiж собою собiвартiсть продукцiї та податки.

Окрiм зазначених факторiв на цiну також впливають сезоннi факто

ри. В основному сезоннiсть залежить вiд погодних умов та сезонних коли
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Собiвартiсть продукцiї

43%

Валовий прибуток 15%

Податки

42%

Рис. 1.9. Структура роздрiбної цiни на бензин марки А-95, 2016 рiк
Джерело: складено за розрахунками автора.

вань попиту. В цiлому можна видiлити наступнi основнi перiоди потенцiй

ного змiщення цiни вiдносно нормального стану:

– грудень - лютий – рiст цiн у вiдповiдь на погоднi умови. Причиною

цього являються пiдвищений попит на нафтопродукти окремих ка

тегорiй споживачiв. В бiльшостi випадкiв це стосується дизельного

пального, оскiльки постає необхiднiсть переходу з зимових марок

на арктичнi;

– березень - квiтень – рiст цiн на дизельне пальне в зв’язку з весняно

польовими роботами. В основному спостерiгається в дрiбному гур

тi, рiдше в великому. На цiни роздрiбного ринку майже не впливає,

окрiм дрiбних компанiй, що працюють через дрiбно-гуртових по

стачальникiв;

– липень - серпень – рiст цiн у вiдповiдь на рiст попиту в зв’язку з

сезоном вiдпусток;

– жовтень - листопад – рiст цiн на дизельне паливо в зв’язку зi зроста

нням попиту в сiльськогосподарському секторi. В основному спосте
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рiгається в дрiбному гуртi, рiдше в великому. На цiни роздрiбного

ринку практично не впливає, окрiм дрiбних компанiй, що працю

ють через дрiбно-гуртових постачальникiв.

Хоча сезоннiсть i проявляється в роздрiбних цiнах, однак через зна

чно менший вплив у порiвняннi з коливаннями цiн на нафту та курсовими

коливаннями, її практично неможливо якiсно видiлити з динамiки роздрi

бних цiн. Ситуацiю погiршує також непрозоре цiноутворення, що в багатьох

випадках згладжує такi коливання маскуючи надприбутки.

1.1.6 Територiальний аспект цiноутворення

Як зазначено вище, основою для формування цiн iмпорту на кор

донi України є котирування агенцiї Platts. Однак принципи формування

остаточних закупiвельних цiн по кожному з напрямiв постачання значно

вiдрiзняється в залежностi вiд розташування АЗС.

Бiлорусь

53%

Росiя

31%

Литва

8%

Грецiя

4%

Iншi

4%

Рис. 1.10. Структура iмпорту нафтопродуктiв в розрiзi країн у першому
пiврiччi 2017 року

Джерело: складено автором на основi матерiалiв [124].

Як видно з рис. 1.10 бiльша частина нафтопродуктiв постачається з

пiвнiчного напрямку (Бiлорусь, Росiя та Литва). Основними аспектами, в

яких проявляються цi вiдмiнностi є:
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Рис. 1.11. Територiальний розподiл роздрiбних цiн на бензин А-95 по
областям України в червнi 2017 року, грн/л.

Джерело: складено автором на основi матерiалiв [124].

– пiдхiд до визначення вiдпускної цiни на заводi. Якщо для НПЗ Бi

лорусiї характерно усереднення котирувань Platts за календарний

мiсяць, з корекцiєю остаточної вартостi товару пiсля закiнчення ка

лендарного мiсяця, то для НПЗ європейських країн (Грецiя, Литва)

характерне усереднення котирувань Platts лише за останнi декiль

ка днiв (2-4 днi);

– час, необхiдний для постачання товару на територiю України.

Якщо для продукцiї, що iмпортується з РФ та Бiлорусiї затрим

ка на транспортування складає декiлька днiв, то для Грецiї цей

час сягає тижня, а для пального з Туркменiстану – бiльше мiсяця.

На рис. 1.11 зображено мапу розподiлу роздрiбних цiн на бензин А-95

по територiї України (тут i надалi пiд територiальним розподiлом роздрi

бних цiн мається на увазi розподiл середнiх за областями України цiн на
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окремий вид пального). Варiацiя на рiвнi 1 грн/л вiдносно середнього рiв

ня цiн по країнi свiдчить про доцiльнiсть комплексного дослiдження цього

питання. Вiзуальне порiвняння з розподiлом об’ємiв споживання по тери

Рис. 1.12. Мiсячнi об’єми продажу бензинiв в перерахунку на 1 АЗС по
областям України в червнi 2017 року

Джерело: складено автором на основi матерiалiв [116].

торiї країни (див. рис. 1.12) не показало чiткого зв’язку, що свiдчить про

необхiднiсть розширення набору параметрiв, вiд яких може залежати тери

торiальний розподiл цiн.

Для аналiзу факторiв, що впливають на територiальний розподiл роз

дрiбних цiн (надалi показник 𝐴95), обрано наступнi показники:

– 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙 – кiлькiсть населення в регiонi;

– ℎℎ𝑖 – iндекс Херфiндаля-Хiршмана;

– 𝑉 – мiсячнi обсяги продажу палива через АЗС;

– 𝑠𝑖𝑡𝑒𝑠 – кiлькiсть АЗС;

– 𝑉𝑠𝑖𝑡𝑒 – середнi мiсячнi обсяги продажу палива на 1 АЗС;
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– 𝑟𝑎𝑖𝑙𝑠 – логiстичнi витрати транспортування палива в вiдповiдний

регiон;

– 𝑟𝑜𝑎𝑑𝑠 – протяжнiсть дорiг;

– 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚 – середня заробiтна плата населення.

Наступним кроком для оцiнки впливу є побудова матрицi кореляцiй

мiж вiдповiдними показниками та побудова простої регресiйної моделi. З

табл. 1.1 видно, що найвищу кореляцiю з роздрiбними цiнами показують:

iндекс Херфiндаля-Хiршмана, кiлькiсть населення та доходи населення.

Таблиця 1.1
Кореляцiйна матриця факторiв, що впливають на

територiальний розподiл цiн

𝐴95 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙 ℎℎ𝑖 𝑉 𝑠𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑉𝑠𝑖𝑡𝑒 𝑟𝑎𝑖𝑙𝑠 𝑟𝑜𝑎𝑑𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚

𝐴95 1
𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙 0,47 1
ℎℎ𝑖 -0,47 -0,52 1
𝑉 -0,1 0,5 -0,35 1
𝑠𝑖𝑡𝑒𝑠 -0,17 0,51 -0,42 0,88 1
𝑉𝑠𝑖𝑡𝑒 0,04 0,26 -0,11 0,74 0,34 1
𝑟𝑎𝑖𝑙𝑠 0,19 0,17 0,211 -0,21 -0,15 -0,21 1
𝑟𝑜𝑎𝑑𝑠 -0,21 -0,002 0,22 -0,13 0,12 -0,44 0,25 1
𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚 0,32 0,66 -0,63 0,6 0,46 0,55 -0,15 -0,55 1

Джерело: складено автором.

В процесi побудови математичних моделей зустрiчаються статисти

чнi данi, що вiдрiзняються в декiлька порядкiв. Такi данi необхiдно пе

ретворювати у бiльш прийнятнi для обчислювального процесу величини.

Зазвичай у таких випадках проводять нормалiзацiю вiдповiдних показни

кiв. В даному випадку було використано логарифмування. Тому, надалi,

всi розрахунки будуть проводитись над значеннями логарифмiв вiдповiд

них характеристик регiону.
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Для визначення впливу кожного з факторiв побудовано просту регре

сiйну модель:

ln(𝐴95) = 𝑎0 + 𝑎1 · ln(𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙) + 𝑎2 · ln(ℎℎ𝑖) + 𝑎3 · ln(𝑉 ) + 𝑎4 · ln(𝑠𝑖𝑡𝑒𝑠)+

+𝑎5 · ln(𝑉𝑠𝑖𝑡𝑒) + 𝑎6 · ln(𝑟𝑎𝑖𝑙𝑠) + 𝑎7 · ln(𝑟𝑜𝑎𝑑𝑠) + 𝑎8 · ln(𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚)

(згiдно позначеннь на ст. 46).

Результати оцiнювання параметрiв регресiї вiдображенi в табл. 1.2.

Коефiцiєнт детермiнацiї склав 0,65. Таке низьке значення коефiцiєнту по

яснюється вiдразу декiлькома факторами:

– простотою моделi, яка не в змозi охопити всi механiзми взаємодiї

гравцiв роздрiбного ринку нафтопродуктiв;

– полiтикою великих роздрiбних мереж встановлювати єдинi цiни на

90% власних АЗС.

Однак впродовж 2016–початку 2017 рр. спостерiгалась тенденцiя до

диференцiацiї цiн на АЗС, та стимулювання локальної конкуренцiї мiж

окремими АЗС великих роздрiбних мереж, тому з часом територiальний

розподiл цiн може дещо змiнитись.

При проведеннi регресiйного аналiзу (див. табл. 1.2) було виявлено,

що нульову гiпотезу про рiвнiсть нулю коефiцiєнту при параметрi 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚

вiдкинути не можемо, а отже, опиратись на значення цього параметру не

варто (така ж ситуацiя з логiстичними витратами та кiлькiстю автодорiг).

Серед iнших факторiв найбiльш важливим для подальшого дослiдже

ння є залежнiсть територiального розподiлу цiн вiд концентрацiї ринку. Цi

кавою є обернена залежнiсть рiвня цiн вiд концентрацiї ринку. Це можна

пояснити так: в регiонах зi значною концентрацiєю ринку наявнi гравцi

тримають низькi цiни для недопущення нових учасникiв.

Таким чином можна стверджувати, що роздрiбний сегмент нацiональ

ного ринку нафтопродуктiв України не є цiлiсним, а аналiз взаємодiї окре
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Таблиця 1.2
Результати оцiнки параметрiв регресiйної моделi

територiального розподiлу цiн

Змiнна Коеф. при змiннiй St.D. t-стат. Ймовiрн.
𝑎0 3,720 0,54 6,86 0,000
ln(𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙) 0,032 0,01 2,52 0,020
ln(𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚) -0,056 0,05 -1,05 0,306
ln(𝑉𝑠𝑖𝑡𝑒) 0,046 0,02 2,18 0,043
ln(𝑟𝑎𝑖𝑙𝑠) 0,008 0,01 0,81 0,425
ln(𝑉 ) -0,032 0,01 -2,97 0,008
ln(𝑟𝑜𝑎𝑑𝑠) -0,006 0,01 -0,63 0,533
ln(ℎℎ𝑖) -0,028 0,01 -2,79 0,012

Джерело: складено автором.

мих гравцiв на роздрiбному ринку бажано проводити в розрiзi окремих

регiональних ринкiв.

1.2 Державне регулювання ринку нафтопродуктiв

Розвиток паливно-енергетичного комплексу, до якого входить i ри

нок нафтопродуктiв, визначається у документi «Нацiональна енергетична

стратегiя до 2035 року «Безпека, енергоефективнiсть, конкурентоспромо

жнiсть» (далi – НЕС), в якому закладено концепцiю розвитку паливно-енер

гетичного комплексу України. Метою НЕС є забезпечення потреб суспiль

ства та економiки в паливно-енергетичних ресурсах, у технiчно надiйний,

безпечний, економiчно ефективний та екологiчно прийнятний спосiб для

гарантування полiпшення умов життєдiяльностi суспiльства.

В документi визначено основнi завдання та орiєнтири цiєї програми:

– енергетична незалежнiсть, надiйнiсть та стабiльнiсть ПЕК;

– забезпечення енергетичної незалежностi, включаючи iнтенсивне на

рощування ресурсної бази та видобутку первинних енергетичних
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ресурсiв, вiтчизняних потужностей з їх переробки, створення запа

сiв та резервiв, диверсифiкацiю джерел i шляхiв постачань, технiко

технологiчне переозброєння ключових пiдприємств галузi;

– створення конкурентних ринкiв газу, електроенергiї, теплової енер

гiї, вугiлля, нафти та нафтопродуктiв; конкурентоспроможних

умов їх транспортування територiєю України;

– запровадження принципiв i кращих практик ресурсного мене

джменту в державному управлiннi нафтогазовими ресурсами;

– пiдтримка здорового конкурентного середовища, безперешкодного

доступу до ринкiв i iснуючої iнфраструктури (окрiм природних

обмежень, а також виходячи з рацiоналiзацiї факторiв енергети

чної безпеки України).

Вiдповiдно до Закону «Про цiни i цiноутворення» [138] в Українi за

стосовуються як вiльнi ринковi цiни, так i цiни, що регульованi державою.

Вiльнi цiни встановлюються на всi види продукцiї, товари i послуги, за

винятком тих, за якими здiйснюється державне регулювання цiн. Однак,

вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України «Про цiноутворення

в умовах реформування економiки» [139] рамки державного регулювання

звужуються до нагляду виключно за природними та штучними монополi

ями.

Основними структурами, що здiйснюють державне регулювання або

мають опосередкований вплив на цiни на нафтопродукти, в Українi є:

– Кабiнет Мiнiстрiв України (далi – КМУ): органiзацiя i контроль

за виконанням Законiв України у сферi енергетики, затвердженої

енергетичної полiтики та умов управлiння державними енергети

чними активами;
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– Мiнiстерство енергетики та вугiльної промисловостi України: без

посереднє державне управлiння ПЕК згiдно затверджених КМУ

положень;

– Антимонопольний комiтет (далi – АМКУ): слiдкує за дотриманням

норм конкурентного законодавства;

– Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України: загальнi

аспекти функцiонування ринкiв;

– Нацiональна комiсiя регулювання енергетики та комунальних по

слуг (далi – НКРЕКП): регулювання тарифiв на монопольнi види

дiяльностi, контроль за конкурентним цiноутворенням; лiцензува

ння, захист прав споживачiв.

У 2012 роцi було затверджено Положення про Державну iнспекцiю з

контролю за цiнами [133]. ЇЇ основними завданнями були розробка пропо

зицiй та подальша реалiзацiя державної полiтики з контролю за цiнами.

Iнспекцiя здiйснювала монiторинг ринку та проводила поглиблений аналiз

цiнової ситуацiї на споживчих ринках, що потребували додаткової уваги зi

сторони Уряду. В результатi цього мала бути пiдготовка аналiтичних ма

терiалiв щодо очiкуваних змiн цiнової ситуацiї на ринку та рекомендацiй

щодо її стабiлiзацiї в разi такої необхiдностi.

Зокрема, зазначена iнспекцiя проводила монiторинг роздрiбних цiн на

українських АЗС, результати якого розглядалися Департаментом цiнової

полiтики Мiнiстерства економiки України [100]. Однак, згiдно постанови

КМУ вiд 10.09.2014 р. № 442 «Про оптимiзацiю системи центральних орга

нiв виконавчої влади», в зв’язку зi скороченням кiлькостi контролюючих

органiв влади, iнспекцiю повнiстю лiквiдували, а її функцiї з монiторингу

динамiки цiн (тарифiв) на споживчому ринку поклали на Державну слу

жбу статистики.
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Iншим державним контролюючим органом є АМКУ. Його основною

функцiєю є нагляд за ринком та накладання санкцiй в разi порушення ан

тимонопольного законодавства. Зокрема, у звiтi АМКУ за 2014 р., затвер

дженому розпорядженням АМКУ вiд 12.03.2015 №6-рп, зазначається, що

АМКУ в межах своєї компетенцiї постiйно вiдстежує ситуацiю на ринках

свiтлих нафтопродуктiв i альтернативних видiв пального.

В функцiї АМКУ також входить запобiгання можливим зловжива

нням ринковою владою на ринку нафтопродуктiв. З метою запобiгання

порушенням законодавства про захист економiчної конкуренцiї на ринках

моторних бензинiв, дизельного пального АМКУ 08.04.2014 було надано обо

в’язковi для розгляду рекомендацiї суб’єктам господарювання, якi працю

ють пiд брендами «Лукойл», «ОККО», «WOG», «Shell», «Паралель», «Укр

нафта», «Веста», «Авiас» i «БРСМ-Нафта», ужити заходи щодо встановле

ння роздрiбних цiн на моторнi бензини та дизельне пальне на рiвнi, який

iснував би за умов значної конкуренцiї на ринку [156].

Для регулювання ринку нафтопродуктiв України Розпорядженням

Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.01.2002 р. № 24-р була створена екс

портно-аналiтична група, яка контролюється з одного боку Мiнiстерством

економiки України, а з iншого – Мiнiстерством енергетики та вугiльної

промисловостi України. Однак у 2005 р. на її основi була створена робо

ча група, яка також займається питаннями безперебiйного функцiонуван

ня нафтогазового комплексу на всiх рiвнях. А вже в серпнi 2006 року бу

ло пiдписано Меморандум про взаєморозумiння мiж Кабiнетом Мiнiстрiв

України та компанiями, що працюють на ринку нафтопродуктiв, який мав

на метi забезпечення стабiльностi, прозоростi та вiдкритостi ринку нафто

продуктiв [100].

Щодо цiн на ринку нафтопродуктiв дiяльнiсть Нацiональної комiсiї

регулювання енергетики та комунальних послуг має опосередковане вiдно
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шення. В цiлому завдання НКРЕКП – регулювання дiяльностi природних

монополiй, якi формуються в сферах транспортування енергоресурсiв магi

стральними трубопроводами. Основний напрямам дiяльностi комiсiї є фор

мування тарифної полiтики та лiцензування вiдповiдної дiяльностi [100].

Крiм того, пiд контроль НКРЕКП пiдпадає видобуток нафти на територiї

України.

Враховуючи те, що в Українi немає нафтової бiржi, було прийнято

рiшення прив’язуватися до котирувань аналiтичної компанiї Platts. Згiдно

з розробленою методикою, iндикативнi роздрiбнi цiни на пальне розрахову

ються таким чином [140]. До усереднених за останнi 30 днiв котируваннь

Platts на нафтопродукти у основних портах Європи, з врахуванням курсу

валют, додаються витрати на доставку залiзничним транспортом, а також

витрати на логiстику i зберiгання, нормованi втрати i умовно-постiйнi ви

трати на АЗС. Отриманий показник вiдповiдає середнiй собiвартостi на

фтопродуктiв для роздрiбної компанiї, до якого потiм додається плановий

дохiд АЗС. В зв’язку з географiчним положенням України, до уваги беру

ться як котирування пiвнiчного напряму (залiзничнi постачання; за специ

фiкайiями Platts позначаються як NWE) так i пiвденного (морськi шляхи;

за специфiкайiями Platts позначаються як MED Italy).

На основi зазначеної методики формувалась iндикативна роздрiбна

цiна, розсилалася нафтотрейдерам i виробникам у виглядi рекомендацiй

для цiноутворення на наступну декаду як в гуртi, так i в роздрiбному се

гментi ринку. Разом з цим встановлювавсь «порiг чутливостi» до коливань:

якщо iндикативна цiна змiнювалась менш нiж на 3%, цiни роздрiбних ме

реж не потребували коригування операторами ринку. Разом з цим така

iндикативна цiна була рекомендованим верхнiм цiновим порогом протягом

10 наступних днiв пiсля встановлення. Учасники ринку в такому випадку
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мали формувати свої роздрiбнi цiни так, щоб не перевищувати iндикативну

цiну [100].

Однак дана група була розпущена в 2013 роцi, а даною методикою

наразi користується мiнiстерство Енергетики та вугiльної промисловостi,

публiкуючи iндикативнi цiни на нафтопродукти [123].

Отже, слiд зазначити, що хоч i вiдбувались певнi зрушення, однак

методологiя державного регулювання, не вiдповiдає свiтовим тенденцiям.

По сутi, державнi регулюючi органи приймають заходи за фактом значних

пiдвищень цiн на паливо, як це сталося в кiнцi березня 2011 року та в сiчнi

2013 року. Це змушує державу реагувати на збої постачань i стрибки цiн

на ринку нафтопродуктiв iз запiзненням. Пiсля проведення аналiзу взає

модiї учасникiв ринку нафтопродуктiв України можна говорити про його

спiльнi риси з аналогiчними ринками багатьох країн, однак при цьому вi

тчизняному ринку притаманна низка iндивiдуальних особливостей. На да

ний момент на ринку України присутнi нафтопродукти, отриманi з нафти

росiйських родовищ та нафта, видобута в родовищах України.

Оскiльки потенцiал України вiдносно свiтового ринку нафти незна

чний, доцiльно зосередитись на регулюваннi внутрiшнiх цiн на паливо, а

саме – в роздрiбному сегментi. Головна мета такого регулювання з боку

держави полягає у забезпеченнi стабiльностi ринку як з точки зору доста

тнього рiвня постачання, так i пов’язаної з цим рiвнем цiнової стабiльностi.

Вiдтак надалi при розробцi моделi цiноутворення на ринку нафтопродуктiв

України необхiдно враховувати вищезгаданi фактори.

Зауважимо, що одним з основних пунктiв НЕС є забезпечення ста

бiльностi та енергетичної безпеки як ПЕК в цiлому, так i ринку нафто

продуктiв, що виражається в безперебiйному постачаннi ресурсу на ринок.

Свiтова практика в цьому питаннi рекомендує створення стратегiчних ре

зервiв нафти та нафтопродуктiв.
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Iснує два основнi пiдходи до формування стратегiчних резервiв на

фтопродуктiв: система резервiв нафти країн Європейського Союзу та вимо

ги Мiжнародного енергетичного агентства (далi – МЕА). Рiзниця мiж ними

полягає у розрахунку загального обсягу резерву: країни ЄС орiєнтуються

на показники споживання, а в МЕА за основу береться обсяг чистого iмпор

ту. Основними нормативно-правовими актами, що регулюють зобов’язання

країн-членiв Європейського Союзу щодо резервування нафти, є наступнi

директиви Ради ЄС [100]:

– Директива 68/414/ЄЕС вiд 20.12.1968 р. «Про накладення зобов’я

зання на країни-члени ЄЕС з пiдтримання мiнiмальних резервiв

сирої нафти та/або нафтопродуктiв»;

– Директива 73/238/ЄЕС вiд 24.07.1973 р. «Про заходи, спрямованi

на зменшення наслiдкiв, пов’язаних iз труднощами в постачаннi

сирої нафти та нафтопродуктiв»;

– Директива 98/93/ЄС вiд 14.12.1998 р. «Про внесення змiн до Дире

ктиви 68/414/ЄEC, яка зобов’язує країни-члени ЄЕС пiдтримувати

мiнiмальнi запаси сирої нафти та/або нафтопродуктiв».

У зазначених документах встановлюються мiнiмальнi обсяги та стру

ктура резервiв нафти i нафтопродуктiв, їх призначення. Крiм того, можна

видiлити наступнi види моделей управлiння резервами нафтопродуктiв:

– моделi, якi розглядають iмпорт нафтопродуктiв, як складову, що

доповнює власнi ресурси;

– моделi, якi розгадають країни, що не мають власного виробництва

та залежать виключно вiд iмпорту.

Для прикладу, у моделi управлiння запасами, що побудована для

Стратегiчного Резерву Нафтопродуктiв США, використано метод стоха

стичного динамiчного програмування для визначення оптимального розмi

ру надходжень у резерв i стратегiю його наповнення. Враховується також
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полiтика тарифiв на нафту та квотування, якi можуть бути використанi

спiльно iз стратегiєю управлiння резервом [86, 87].

На даний момент в Українi формування стратегiчного запасу нафто

продуктiв покладено на самi пiдприємства, вiд яких вимагається формува

ння запасiв за власний рахунок.

1.2.1 Оподаткування

Важливу роль у формуваннi цiн на ринку нафтопродуктiв вiдiграє

податкова полiтика держави. За останнi 5 рокiв можна видiлити декiлька

перiодiв з рiзними схемами оподаткування нафтопродуктiв:

– сiчень 2011 - квiтень 2012 – прямими податками, що закла

даються в цiну є: фiксований акцизний податок на виробництво

та iмпорт нафтопродуктiв (корективи ставок акцизу проводились

декiлька разiв: квiтень 2011 – зниження на 33% [127, 135], вере

сень 2011 – пiдвищення на 50% [131], сiчень 2012 – пiдвищення на

8,8% [128]), ПДВ та екологiчний податок [127].

– травень 2012 - серпень 2012 – Впровадження плаваючого акци

зного податку на виробництво та iмпорт нафтопродуктiв на замiну

фiксованої ставки [134]. ПДВ та екологiчний податок залишились

без змiн.

– вересень 2012 - грудень 2014 – Повернення до фiксованої ставки

акцизного податку (перегляд ставок на дизельне паливо в квiтнi

2014 р.).

– сiчень 2015 - грудень 2016 – Вiдмiна екологiчного податку та за

провадження акцизного податку на роздрiбну реалiзацiю пiдакци

зних товарiв в розмiрi 5% вiд роздрiбної цiни. З сiчня 2016 року

механiзм розрахунку ставки даного податку був переглянутий в

бiк фiксованого значення 0,042 євро за лiтр. Ставка розраховува
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лася один раз на квартал згiдно курсу НБУ євро-гривня [125], що

дiяв на 20 число мiсяця, який передував кварталу [129, 130].

– сiчень 2017 - березень 2017 – Вiдмiна акцизного податку на

роздрiбну реалiзацiю пiдакцизних товарiв для нафтопродуктiв та

включення вiдповiдної суми в ставку акцизного податку на iмпорт

та реалiзацiю нафтопродуктiв [136].
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Рис. 1.13. Податкове навантаження в роздрiбнiй цiнi бензину
Джерело: розрахунки автора.

Податкове навантаження за перiод з 2010 по 2016 роки зображено на

рис. 1.13. Станом на сiчень 2017 року загальна частка податкiв в роздрiбнiй

цiнi бензину склала 43%, а в цiнi дизельного палива – 39%.

Досвiд використання плаваючого акцизного податку виявився досить

цiкавим з точки зору державного регулювання роздрiбних цiн. Загальна

методика формування ставки податку мала наступний вигляд: до базової

фiксованої ставки акцизного податку додається коригуючий коефiцiєнт, що

розраховується за наступною формулою [134]:

𝐾 =

⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩
105−𝐵𝑟𝑒𝑛𝑡𝐷𝑇𝐷

𝐸𝑈𝑅𝑁𝐵𝑈/𝑈𝑆𝐷𝑁𝐵𝑈 ·𝑁𝑏𝑎𝑟𝑒𝑙
· 𝑆𝑟𝑜

0
𝐵𝑟𝑒𝑛𝑡𝐷𝑇𝐷 − 125

𝐸𝑈𝑅𝑁𝐵𝑈/𝑈𝑆𝐷𝑁𝐵𝑈 ·𝑁𝑏𝑎𝑟𝑒𝑙
· 𝑆𝑟𝑜

, 𝐵𝑟𝑒𝑛𝑡𝐷𝑇𝐷 < 105

, 105 6 𝐵𝑟𝑒𝑛𝑡𝐷𝑇𝐷 6 125

, 𝐵𝑟𝑒𝑛𝑡𝐷𝑇𝐷 > 125

(1.8)

де 𝐵𝑟𝑒𝑛𝑡𝐷𝑇𝐷 – середнє за декаду значення котирувань Brent (DTD),

дол./бар;
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𝐸𝑈𝑅𝑁𝐵𝑈 – середнє за декаду значення курсу євро, що встановлюється На

цiональним банком України, грн/євро;

𝑈𝑆𝐷𝑁𝐵𝑈 – середнє за декаду значення курсу долара США, що встановлю

ється Нацiональним банком України, грн/дол.;

𝑁𝑏𝑎𝑟𝑒𝑙 – коефiцiєнт барелiзацiї (кiлькiсть барелiв нафти вiдповiдного сорту

в тонi), дорiвнює 7,62 бар./т;

𝑆𝑟𝑜 – поправка на вид нафтопродукту: для бензинiв – 1, для дизельного

палива та iнших дистилятiв – 0,25.

Використання даної методики мало стабiлiзуючий вплив на роздрiбнi

цiни. Коливання котирувань на нафту марки Brent (в формулi викори

стовується котирування Brent (DTD) зi звiту Crude Oil Marketwire агенцiї

Platts, однак рiзниця мiж цим показником i котируваннями Brent бiржi ICE

не перевищує декiлькох доларiв, тому далi для порiвняння використовує

ться останнiй) за вказаний перiод склали 91..105 долар/барель, а коливання

роздрiбних цiн на бензин А-95 склало 11,33 .. 11,40 грн/л. Оцiнка впливу

акцизу розраховується через спрощену модель транзиту коливань цiн на

нафту в роздрiбнi цiни на нафтопродукти:

∆𝑃𝑟 =
𝐾𝑙𝑖𝑛 ·∆𝐵𝑟𝑒𝑛𝑡 · 𝑈𝑆𝐷𝑀𝐵 ·𝑅𝑜

1000
· (1 +

𝑉 𝐴𝑇

100%
) · (1 +𝑀𝑅𝐺) ·𝐾𝑎𝑠𝑦𝑚 (1.9)

де 𝐵𝑟𝑒𝑛𝑡 – усереднене значення котирувань бiржi ICE, дол./бар,

𝐾𝑙𝑖𝑛 – коефiцiєнт лiнiйного перетворення цiни нафти в цiну нафтопродукту

на умовах CPT, 𝑉 𝐴𝑇 – ставка ПДВ, %,

𝑈𝑆𝐷𝑀𝐵 – курс купiвлi долару на мiжбанкiвськiй валютнiй бiржi, грн/дол.,

𝑀𝑅𝐺 – коефiцiєнт розширення сукупної нацiнки на територiї України,

𝐾𝑎𝑠𝑦𝑚 – коефiцiєнт асиметричностi роздрiбних цiн.

Поклавши 𝐾𝑙𝑖𝑛 = 8,9, 𝑀𝑅𝐺 = 0,05 та 𝑈𝑆𝐷𝑀𝐵 = 8,1 отримаємо:

оцiнка можливих коливань роздрiбних цiн на бензин А-95 при коливаннi

цiн на нафту в межах 14 доларiв складає 32 коп. на лiтр. Таким чином

вдалось знизити величину коливань роздрiбних цiн як мiнiмум в 4 рази.
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Разом з тим, оскiльки спостерiгалось зниження цiн на нафту, роз

мiр акцизного податку зростав, що призвело до додаткових надходжень до

бюджету та перевитрат споживачiв. Однак, якщо розробити бiльш стати

стично стабiльний вiдносно середнього значення критерiй, можна значною

мiрою досягти стабiлiзацiї роздрiбних цiн без шкоди загальному добробуту.

1.3 Концептуальнi положення моделювання цiноутворення на

ринку нафтопродуктiв

Моделi, що прямо чи опосередковано оперують ринком нафтопроду

ктiв, можна роздiлити на наступнi групи:

– Балансовi моделi (моделi мiжгалузевого балансу, моделi загаль

ної рiвноваги та нiшi). Нафтопродукти видiляються як один iз про

дуктiв споживання, якими оперує модель. Такий пiдхiд дозволяє

аналiзувати вплив цiн на нафтопродукти на ситуацiю економiки

в цiлому. Однак зазвичай чiтко не видiлено сектор розподiлу на

фтопродуктiв, що не дозволяє керувати внутрiшньою структурою

ринку та процесами цiноутворення.

– Моделi енергетичного сектору. Моделюється весь енергети

чний сектор, тому в бiльшостi випадкiв моделi оперують ринком

опосередковано. Моделi оперують попитом та пропозицiєю. Так як

розглядається весь енергетичний сектор, бiльша увага придiляє

ться виробництву (в деяких випадках окремо моделюються виро

бничi потужностi на територiї країни та iмпортнi поставки) та спо

живанню (моделюється весь транспортний сектор, сiльське госпо

дарство та приватнi домогосподарства), анiж розподiлу нафтопро

дуктiв. Моделi працюють в статичному чи динамiчному режимi

з кроком вiд кварталу до декiлькох рокiв (в залежностi вiд зада

чi та наявної статистичної iнформацiї). Дозволяють враховувати
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обмеження ринку, однак зосереджуються в першу чергу на збалан

сованостi роботи енергетики.

– Моделi часових рядiв. Описують процеси цiноутворення на рин

ку нафтопродуктiв в часi. Кiлькiсть факторiв та ядро моделi варiю

ються. Дозволяють будувати прогноз динамiки цiн на короткостро

ковий перiод та аналiзувати асиметричну поведiнку роздрiбних цiн.

Аналiз показав, що для моделювання цiноутворення на ринку на

фтопродуктiв зазвичай використовуються наступнi класи моделей:

регресiйнi моделi; VAR; ЕСМ; моделi, що базуються на нейронних

мережах.

– Iмiтацiйнi моделi ринку. В першу чергу це агентно-орiєнтова

нi моделi. Дозволяють дослiджувати поведiнку окремих учасникiв

ринку.

Всi цi групи моделей дозволяють аналiзувати ринок нафтопродуктiв

в рiзних контекстах. Однак слiд визначитись з критерiями, яким має задо

вольняти модель чи група моделей, в контекстi предмету дослiдження:

– описувати процеси цiноутворення на ринку нафтопродуктiв в ди

намiцi;

– вiдображення ринку в контекстi окремих груп учасникiв ринку;

– можливiсть побудови погрозної динамiки цiн на ринку;

– моделювання ринку в короткостроковому масштабi.

Балансовi моделi зосередженi не на самому ринку, а на наслiдках для

економiки в цiлому. Це питання є досить значущим, однак в контекстi цiно

утворення на ринку ця група моделей не задовольняє вказаним критерiям.

Враховуючи значну залежнiсть роздрiбних цiн вiд свiтових цiн на нафту

та непередбачуванiсть свiтових котирувань на нафту, важливим моментом

є можливiсть роботи моделi на короткострокових перiодах. Динамiчнi ба

лансовi моделi розглядають середньо- та довгостроковi перiоди.
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Моделi енергетичного сектору здатнi описувати в динамiцi поведiнку

споживачiв та виробникiв, однак в бiльшостi випадкiв ринок нафтопроду

ктiв представлений опосередковано, а весь акцент припадає на забезпече

ння доступностi нафтопродуктiв. Моделювання в бiльшостi випадкiв здiй

снюється з ресурсноної сторони. Питанню особливостей цiноутворення при

дiляється другорядна роль. Тому дана група моделей теж не задовольняє

критерiю без суттєвої доробки. Додавання необхiдних модифiкацiї в моде

лi призведе до того, що аспект цiноутворення на ринку нафтопродуктiв

займе незначну роль в структурi моделi, а, отже, забезпечення коректного

вiдображення атомної енергетики чи електроенергетики в моделi не буде

рацiональним в контекстi питання дослiдження.

В табл. 1.3 наводиться порiвняння рiзних класiв моделей, що так чи

iнакше застосовуються для моделювання цiноутворення на ринку нафто

продуктiв. В дослiдженнях ринку нафтопродуктiв України попереднiх ро

кiв проведено ґрунтовний аналiз iснуючих моделей цiноутворення ринку

нафтопродуктiв та показано, що серед моделей часових рядiв найкраще

процеси цiноутворення описуються за допомогою коiнтеграцiйного пiдходу

та ЕСМ-моделей. Крiм того, за допомогою цього класу моделей вдається

врахувати асиметрiю роздрiбних цiн. Однак такi моделi не забезпечують

достатнього iнструментарiю для ґрунтовного аналiзу поведiнки учасникiв

роздрiбного ринку нафтопродуктiв.

В роботi [41] представлено агентну модель ринку нафтопродуктiв

України, що дозволяє аналiзувати пiдхiд керованого державного агента

для стабiлiзацiї ринку нафтопродуктiв. Модель побудована на припущеннi,

що на ринку нафтопродуктiв присутня змова гравцiв, i, як наслiдок, спо

стерiгається асиметрiя цiн. Агентний пiдхiд показав свою дiєвiсть в моде

люваннi структурних зв’язкiв мiж агентами ринку та гнучкiсть в питаннях
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Таблиця 1.3
Зведена таблиця класiв моделей, що застосовуються для
моделювання цiноутворення на ринку нафтопродуктiв

* в існуючих моделях даний аспект відтворено не в повній мірі 

 

Характеристика 
Моделі часових рядів 

Агентні моделі 
VAR  ECM 

Можливість будувати прогноз 
цінової динаміки 

+  +  + 

Відтворення асиметрії цін  ‐   + / ‐  + 

Дані для побудови моделі  часові ряди по всіх ендогенних параметрів моделі 
деталізовані щоденні ціни 

по кожній АЗС 

Кількість ендогенних параметрів  4  4  200 

Придатні для короткострокового 
прогнозування 

так  так  ні 

Аналіз реакції цін на збурення 
оптових цін 

так  так  так 

Рівень агрегації  середні показники по ринку 
показники по кожному 

учаснику ринку 

Можливість застосування  до 
моделювання реакцій, що не 
спостерігались раніше 

ні  ні  так 

Переваги  простота використання 

простота використання, простий 
аналіз реакції ринку на збурення 
оптових цін, висока точність при 

побудові короткострокових 
прогнозів реальної ситуації на 

ринку 

аналіз поведінки як 
окремих учасників так і 
ринку в цілому, введення 

різних алгоритмів 
поведінки для кожного 
учасника, можливість 
описання механізмів 

держаного регулювання в 
моделі 

Недоліки 
низька точність, робота на 
короткостроковому періоді 

часу 

значна складність введення в 
модель факторів, що впливають 

на роздрібні ціни 
опосередковано 

порівняно низька точність 
при побудові 

короткострокових 
прогнозів реальної ситуації 

на ринку 

Ендогенні параметри 
ціни на нафту, оптові ціни, 

обмінний курс, роздрібні ціни 
(з лагом) 

ціни на нафту, оптові ціни, 
обмінний курс, роздрібні ціни (з 

лагом) 

оптові ціни, роздрібні ціни 
на початку симуляції 

Точність відтворення лагів між 
оптовими та роздрібними 
цінами 

низька  низька  висока 

Врахування попиту та пропозиції  ні  ні  так* 

Джерело: складено автором за матерiалами [41, 47—49, 65, 66, 101, 140, 149].

побудови механiзмiв керування ринку. Однак дана модель не призначена

для формування прогнозу динамiки роздрiбних цiн.

Отже iнструментарiй в подальшому дослiдженнi представляє собою

наступнi елементи:

– модель, призначена для прогнозу роздрiбних цiн;
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– модель, призначена для аналiзу поведiнки гравцiв на ринку при

введеннi керуючих факторiв;

– iнструментарiй по розпiзнаванню несприятливої ситуацiї на ринку

та iнформацiйному забезпеченнi моделей.

1.3.1 Волатильнiсть

Аналiз, проведений в попереднiх пунктах, показав, що в останнi роки

зросла волатильнiсть цiн на ринку. Як зазначено в попередньому пунктi

даного роздiлу, рiст волатильностi призвiв до того, що змiнилися лаги мiж

свiтовими цiнами на нафту (та нафтопродукти) та внутрiшнiми цiнами на

ринку України. Оскiльки описанi коiнтеграцiйнi моделi базуються на взає

мозв’язках мiж рiзними параметрами, одним з яких є свiтовi цiни на нафту,

то горизонт прогнозу таких моделей вiдповiдає лагу мiж роздрiбними цi

нами та свiтовими цiнами на нафту.

Рiст волатильностi також впливає на якiсть роботи згаданої коiнте

грацiйної моделi, оскiльки цiни на нафту та курс валют включаються в

модель як адитивнi складовi. Маючи на увазi значний вплив iмпорту на

ринок, модель слiд уточнити, врахувавши взаємний вплив цих параметрiв.

В зв’язку з цим постає необхiднiсть переглянути якiсть роботи прогнозних

моделей.

Важливою особливiстю функцiонування ринку є iнформацiя. Прове

дений аналiз показав, що з ростом волатильностi та зниженням лагу мiж

роздрiбними цiнами та цiнами закупiвлi нафтопродуктiв актуальна iнфор

мацiя щодо ситуацiї на ринку значною мiрою впливає на поведiнку окремих

учасникiв. Таку iнформацiю часто досить важко формалiзувати.

В першу чергу це призводить до того, що розгляд ринку нафтопро

дуктiв в розрiзi тижнiв, як було представлено в лiтературних джерелах

[100, 104], є неприйнятний. Другим наслiдком змiни ситуацiї на ринку є
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необхiднiсть вiдображення в моделi прогнозу роздрiбних цiн рiзноманiття

реакцiй сприйняття iнформацiї рiзними учасниками ринку.

Таким чином, вихiдна модель прогнозу роздрiбних цiни має задоволь

няти наступнi вимоги:

– крок моделi – один день;

– врахування особливостей цiноутворення в 2014-2016 р;

– врахування особливостей поведiнки окремих учасникiв ринку.

Зазначений перелiк вимог задовольняє поєднання агентного пiдходу

з елементами машиннного навчання (machine learning), а саме – нейронни

ми мережами. Гнучкiсть машинного навчання дозволяє, маючи в наявностi

достатнi об’єми iнформацiї, описати модель за принципом "чорний ящик" ,

де внутрiшня структура об’єкта не так важлива, як iнформацiя на входi

та виходi з нього. Маючи деталiзовану iнформацiю про цiни на всiх АЗС

в певному регiонi, можна побудувати модель цiноутворення окремого грав

ця ринку, а завдяки використанню агентного пiдходу формується базис

взаємодiї моделей окремих гравцiв та формування моделi цiноутворення

роздрiбного ринку.

Недолiком такого пiдходу є значна кiлькiсть iнформацiї для пiдтри

мання роботи моделi в актуальному станi. Крiм того для навчання великої

кiлькостi нейронних мереж потрiбнi значнi обчислюванi ресурси та час. Це

змушує, як альтернативу в випадках недостатньої кiлькостi даних, розгля

дати удосконалення коiнтеграцiйної моделi для роботи в умовах значної

волатильностi.

1.3.2 Поведiнка учасникiв ринку

Описана в попередньому пунктi модель хоч i має елементи агентного

пiдходу, однак навчається на ретроспективних даних, i, отже, не в змозi

описати поведiнку учасникiв ринку за ситуацiї, яка не спостерiгалася в
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минулому (якщо бути бiльш точним, то ситуацiї, що вiдсутня в вибiрцi для

навчання). Тому необхiднiсть повноцiнної агентної моделi, що базується на

правилах поведiнки, залишається.

Як показують дослiдження [8, 9, 79] причиною виникнення асиметрiї

цiн на роздрiбному ринку нафтопродуктiв можуть бути не лише кооперацiї

роздрiбних мереж. Iншою гiпотезою явно вираженої асиметрiї цiн є гiпоте

за споживчого пошуку. Наявнi агентнi моделi роздрiбного ринку нафто

продуктiв не в змозi описати поведiнку ринку за вiдсутностi змови, а отже

потребують удосконалення. Разом з тим, процедури керування ринком не

обмежуються лише введенням керованого агента, а можуть застосовува

тись ринковi механiзми, що потребує введення вiдповiдного функцiоналу в

модель.

Як показав аналiз, роздрiбний ринок нафтопродуктiв України неодно

рiдний (iндекс Херфiндаля-Хiршмана коливається вiд 1000 до 3000 одиниць

по рiзним областям України). Це змушує розглядати ринок нафтопроду

ктiв України не в цiлому, а зосередитись на аналiзi ситуацiї в рамках окре

мих регiонiв. Оскiльки для роботи агентних моделей потрiбна найбiльша

повнота охоплення спостереження ринку, надалi для аналiзу всiх агентних

моделей в роздiлах 2 та 3 використовується Київська область з екстра

поляцiєю результатiв на всю територiю України. Побудова ж повноцiнної

моделi всього ринку потребує значних обчислювальних ресурсiв та часу i

проводитиметься аналогiчно.

1.3.3 Цiнова ефективнiсть ринку нафтопродуктiв

Взаємодiя ринку та держави тiсно пов’язана з поняттям фiаско ринку.

Фiаско ринку – це ситуацiї, пiд час яких розподiл товарiв та послуг є неефе

ктивним, тобто ринок знаходиться не в парето-оптимальнму станi. Фiаско

ринку можна розглядати як сценарiї, коли переслiдування агентами рин
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ку власних корисливих цiлей в результатi призводить до неоптимального

стану – стану, який можна покращити з соцiальної точки зору [64].

Екстерналiї – вплив ринкових транзакцiй на третiх осiб. Ринок нафто

продуктiв характеризується значним прямим та опосередкованим впливом

як на екологiю так i на стан транспортних засобiв. Завдяки наявностi ве

ликої частки неякiсного палива погiршується нормальна робота двигунiв,

що призводить до їх передчасного виходу з ладу. Особливо гостро ця ситу

ацiя проявляється в перiоди економiчних криз, коли зниження добробуту

населення штовхає споживачiв на оптимiзацiю витрат шляхом покупки не

якiсного дешевого пального , або такого, що не пiдтримується технiчними

характеристиками (зазвичай це спиртовмiснi альтернативнi види палива,

що значно дешевшi за традицiйнi).

Асиметрiя iнформацiї (information asymmetry) – ситуацiя, за якої одна

частина учасникiв ринкової угоди має важливу iнформацiю, а iнша - нi.

На ринку нафтопродуктiв присутнi декiлька напрямкiв поширення iнфор

мацiї, на яких гостро спостерiгається асиметрiя: якiсть нафтопродуктiв –

споживачi не мають можливостi оцiнити якiсть продукцiї без фактичної

покупки пального. За вiдсутностi нагляду зi сторони держави це дає мо

жливiсть формувати похiднi вiд нафтопродуктiв, додаючи певнi домiшки

та знижуючи собiвартiсть.

Iншим важливим джерелом асиметрiї є iнформацiя щодо собiвартостi

продукцiї та цiн на нафтопродукти. Аналiз свiтової лiтератури вказує на те,

що на iнших ринках ситуацiя з цiєю проблемою не має суттєвих вiдмiнно

стей та розроблених дiєвих шляхiв вирiшення. Так, зокрема Дж. Гастiнгс

вiдзначає: "Лiтература стосовно гуртових цiн вiдносно невелика в порiв

няннi з лiтературою дослiджень роздрiбних цiн. Можливо тому, що цiни

гуртових угод, як правило, важко доступнi i не фiксуються централiзова

но, тодi як роздрiбнi цiни централiзовано зберiгаються i їх легше отримати.
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Таким чином, емпiричнi дослiдження моделювання дискримiнацiї гуртової

цiни залежать вiд функцiональної форми i теоретичних припущень пове

дiнки споживачiв, роздрiбних торговцiв, поведiнки гурту та спираються

лише на данi про роздрiбнi цiни" [45].

Нестабiльнiсть ринку проявляється у вiдсутностi можливостей в кон

кретного ринку в стабiльному забезпеченнi ресурсом споживачiв та вiдсу

тнiстю рiзких i значних цiнових коливань. Через економiчну кризу з 2014

року спостерiгається значна волатильнiсть цiн, що призводить до дестабi

лiзацiї ринку. Iншим фактором є значна частка iмпорту продукцiї з одного

джерела – РФ (бiлоруськi нафтопродукти виробляються з давальницької

сировини Росiйської Федерацiї) [140]. Така залежнiсть вже створювала пре

цеденти перекриття основних шляхiв постачання нафтопродуктiв, що спри

чиняло дефiцит ресурсу на ринку зрiдженого палива в 2016 роцi.

Враховуючи описанi вище прогалини в функцiонуваннi ринку нафто

продуктiв досить важко сформулювати єдиний критерiй, що дозволяє по

рiвняти якiсть роботи ринкових механiзмiв [54]. В мiкроекономiцi таким

поняттям є ефективнiсть фiрми, однак на макрорiвнi поняття ефективно

стi товарного ринку не є загальновизначеним. Так як поняття ефективнiсть

має враховувати всi аспекти дiяльностi ринку [120], тому для подальших

дослiджень ми обмежимось лише цiновим аспектом роботи ринку, а саме –

цiновою ефективнiстю.

Цiнова ефективнiсть ринку – економiчна категорiя, що характе

ризує здатнiсть ринку до встановлення в короткостроковому перiодi, опти

мальної, з точки зору максимiзацiї добробуту, цiни на певний ресурс.

Вiдомо багато теорiй, що формулюють так звану ефективнiсть рин

ку, однак в бiльшостi випадкiв це стосується фондових ринкiв, зокрема

фiнансових.
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Так звана гiпотеза ефективного ринку постулює, що вся суттєва iн

формацiя негайно i повною мiрою вiдбивається на ринковiй курсовiй варто

стi цiнних паперiв: ринок є ефективним щодо деякої iнформацiї, якщо вона

вiдразу i повнiстю вiдбивається в цiнi активу, що робить цю iнформацiю

непридатною для отримання надприбуткiв. При цьому видiляють декiлька

видiв гiпотез ефективностi: слабка форма ефективностi – вартiсть ринково

го активу повнiстю вiдображає минулу загальнодоступну iнформацiю, що

стосується даного активу; середня форма ефективностi, – вартiсть ринково

го активу повнiстю вiдображає не тiльки минулу, але й поточну публiчну

iнформацiю (звiти компанiй, виступи державних службовцiв, аналiтичнi

прогнози тощо); сильна форма ефективностi – вартiсть ринкового активу

повнiстю вiдображає всю iнформацiю — минулу, публiчну i внутрiшню (iн

сайдерську, яка вiдома вузькому колу осiб у силу службового становища,

або iнших обставин) [36]. Однак дана гiпотеза не описує ситуацiї з ураху

ванням реальних товарних ринкiв, а тим-паче ринкiв олiгополiстичнього

характеру.

Iншим пiдходом до описання продуктивностi роботи ринкових меха

нiзмiв є пiдхiд економiки добробуту, згiдно якого ринок є ефективним за

умови вiльної конкуренцiї, а цiна на товар має наближатись до цiни гра

ничних витрат. Якщо ж цiна на ринку за певних причин вiдрiзняється вiд

точки граничних витрат, то виникає дисбаланс перерозподiлу ресурсiв мiж

учасниками ринкових вiдносин. Наявнiсть такого дисбалансу є показником

якостi ринкового цiноутворення.

Для наглядностi зобразимо ситуацiю на координатнiй площинi

(рис. 1.14): нехай поточний стан ринку — точка 𝐴 з середнiм рiвнем

цiн 𝑃𝐴 та об’ємом споживання 𝑄𝐴. Припустимо, що зростання споживання

в околi цiєї точки не призведе до дефiциту ресурсу в середньостроко
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(0,0) Об’єм

Цiна

𝑃𝐴

𝑄𝐴

𝑃𝐵

𝑄𝐵

𝑃𝐶

податки

𝐴

𝐵

𝐶

𝐸

𝐶 ′

𝐶 ′′

𝐶 ′′′

Рис. 1.14. Схема втрат споживачiв за вiдхилення цiн вiд точки ринкової
рiвноваги

Джерело: складено автором.

вому перiодi2. Фiгура (0,0)(0,𝑃𝐴)𝐴(𝑄𝐴,0) репрезентує загальнi витрати

споживачiв на купiвлю пального, що складають 𝑃𝐴 ·𝑄𝐴.

Нехай 𝑃𝐶 — умовний середнiй рiвень собiвартостi продукцiї, тодi со

бiвартiсть всiєї реалiзованої продукцiї складе 𝑃𝐶 · 𝑄𝐴. Цей показник слiд

розумiти в контекстi форми №2 бухгалтерської звiтностi пiдприємства (ря

док 40). Фiгура (0,𝑃𝐶)(0,𝑃𝐴)𝐴𝐶 символiзує надбавку продавцiв, що вклю

чає в себе як витрати на реалiзацiю та податки, так i прибутки роздрiбних

торгових мереж.

Згiдно з теорiєю економiки добробуту, для досягнення максимуму

ефективностi ринкова цiна має наближатись до граничних витрат, однак
2Мається на увазi перiод вiд двох мiсяцiв та бiльше. Оскiльки зазвичай НПЗ працюють з

планом по виробництву продукцiї на найближчий мiсяць, то в перiод до двох мiсяцiв, в разi
значного незапланованого зростання попиту, може спостерiгатись дефiцит.
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вiдсутнiсть достатньої iнформацiї по ринку, а також вiдмiннiсть власних

граничних витрат мiж усiма учасниками, унеможливлює достовiрно оцi

нити цей показник. Альтернативним пiдходом є встановлення так званої

"справедливої нацiнки" – граничнiй величинi нацiнки роздрiбних мереж,

що забезпечує їх дiяльнiсть з мiнiмальним достатнiм прибутком.

Нехай точка 𝐵 – стан ринку за умови встановлення цiни ринку на

рiвнi цiни зi "справедливою нацiнкою". Попри вiдсутнiсть iнформацiї що

до поведiнки кривої попиту в околi точки 𝐴 припустимо, що крива в цьому

околi поводить себе монотонно згiдно моделi, описанiй рiвнянням 2.18 (Роз

дiл 2, ст. 106). Враховуючи те, що нафтопродукти, якi споживаються через

мережi АЗC, не є "особливим випадком" товарiв, а еластичнiсть їх спожи

вання по цiнi – вiд’ємна, можемо стверджувати, що точка 𝐵 змiститься

вiдносно точки 𝐴 праворуч та вниз. Враховуючи, що нова ринкова цiна є

𝑃𝐵, то фiгура (0,𝑃𝐴)𝐴𝐸(0,𝑃𝐵) – потенцiйнi втрати споживачiв вiд завище

ння роздрiбних цiн, що в числовому виразi складає (𝑃𝐴 − 𝑃𝐵) ·𝑄𝐴.

Зауважимо, що при переходi з точки 𝐴 в точку 𝐵, в залежностi вiд

ситуацiї на ринку, точка 𝐶, що репрезентує рiвень собiвартостi продукцiї за

об’єму реалiзацiї 𝑄𝐴, може перейти в одну з точок: 𝐶 ′ – собiвартiсть одиницi

продукцiї не змiниться; 𝐶 ′′ – собiвартiсть одиницi продукцiї збiльшиться;

𝐶 ′′′ – собiвартiсть одиницi продукцiї зменшиться.

Враховуючи статистику споживання нафтопродуктiв в 2011-2013 рр.

можна стверджувати, що в середньостроковiй перспективi незначне збiль

шення споживання може бути покрито iмпортом без зростання собiвартостi

продукцiї. Отже ймовiрнiсть переходу в точку 𝐶 ′′ для стану ринку, за яко

го об’єм споживання нафтопродуктiв знаходиться на рiвнi 2012-2015 рр., є

незначною та нею можна знехтувати.

Основними факторами, що спричиняють формування втрат спожива

чiв на ринку нафтопродуктiв є:
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– олiгополiстична природа ринку;

– можливiсть змов на ринку та непрозоре цiноутворення;

– значний рiвень ризикiв як гуртових операторiв ринку так i роздрi

бних мереж в зв’язку з коливаннями цiн та обмiнного курсу.

Якщо поглянути на структуру роздрiбної цiни (рис. 1.9 на ст. 43), то

можна бачити, що iншим пiдходом до пiдвищення цiнової ефективностi рин

ку нафтопродуктiв є податки. Через значну частку податкiв (близько 40%

в порiвняннi з часткою в 10% на iншi непрямi витрати та прибутки) спосте

рiгаються значнi втрати об’єму ринку, що призводить до збiльшення тор

гової нацiнки компанiями. Однак через наявнiсть негативних екстерналiй,

пов’язаних з використанням нафтопродуктiв (в основному на екологiю),

податки на нафтопродукти грають значну роль в забезпеченнi полiтики

державного регулювання по зниженню негативних наслiдкiв та перехiд на

бiльш екологiчно-чистi джерела енергiї. Тому пiдвищення цiнової ефектив

ностi ринку шляхом зниження податкового навантаження слiд розглядати

в контекстi iнших аспектiв функцiонування ринку.

Як було зазначено вище, на ринку нафтопродуктiв присутня значна

волатильнiсть факторiв цiноутворення, що призводить до того, що прямий

розрахунок граничних втрат може погiршити безпеку ринку. Перш за все

це стосується дрiбних роздрiбних мереж.

Якщо ж додатково враховувати складову ризикiв в цiнi, то можна

формувати таку рiвноважну цiну, яка б не загрожувала цiлiсностi ринку та

давала можливiсть визначити цiнову ефективнiсть ринку нафтопродуктiв.

ВИСНОВКИ ДО РОЗДIЛУ 1

Проведений аналiз вiтчизняного ринку нафтопродуктiв дозволяє зро

бити наступнi висновки:
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1. Пiсля проведення аналiзу тенденцiй розвитку свiтового ринку на

фтопродуктiв та визначення основних гравцiв на ньому обґрунтовано мiсце

України у загальнiй структурi свiтового ринку. Обсяг видобутку нафти в

Українi складає близько 0,4% вiд загальносвiтового рiвня, що задовольняє

власнi потреби на 16-18%. Решту ресурсiв доводиться iмпортувати, що не

гативно впливає на енергетичну безпеку країни та робить її чутливою до

збоїв у поставках i цiнових коливань. Стан ринку нафтопродуктiв України

далекий вiд стабiльного. Йому властивi ризики, зумовленi значною зале

жнiстю вiд сировини з Росiйської Федерацiї та зростанням цiн на нафту на

свiтових ринках.

2. Розглянуто структуру ринку нафтопродуктiв України. Показано,

що ринок має неоднорiдний характер та потребує подiлу на гуртовий та

роздрiбний сегменти. Крiм цього, в Українi iснує вертикально-iнтегрована

компанiя. Визначено, що Україна має значнi власнi розвiданi та доведенi ре

сурси нафти, однак її видобуток не може задовольнити потреб внутрiшнiх

споживачiв. З’ясовано, що потужностi з переробки не використовуються

належним чином та є результатом насичення ринку готовими нафтопро

дуктами. Отже, активна дiяльнiсть пiдприємств на вiтчизняному ринку

нафтопродуктiв сьогоднi зосереджена на гуртовому i роздрiбному сегмен

тах.

3. Розрахований iндекс Херфiндаля-Хiршмана для роздрiбного се

гменту на рiвнi 1800 одиниць свiдчить про високу концентрацiю роздрi

бного ринку нафтопродуктiв та можливiсть iснування на ньому олiгополiї.

Визначено, що кiлькiсть суб’єктiв роздрiбного ринку нафтопродуктiв дово

лi значна. Формально на ринку спостерiгається вiльна конкуренцiя, однак

найбiльшi гравцi, шiсть з яких займає близько 60% ринку, координують вла

снi дiї мiж собою. Оскiльки цiну на паливо формує в основному роздрiбний
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ринок, то в результатi український ринок нафтопродуктiв, за вiдсутностi

власних резервних запасiв, є вразливим до системних зловживань.

4. За ситуацiї, коли на ринок постiйно впливає зовнiшня свiтова кон’

юнктура, що проявляється у залежностi цiн на нафтопродукти в Українi

вiд коливань на свiтових ринках та загрози виникнення внутрiшнiх стри

муючих факторiв, визначено, що основним завданням та орiєнтиром дер

жавного регулювання цього ринку є мiнiмiзацiя негативних наслiдкiв вiд

збурень та забезпечення ефективностi його функцiонування. Таке питання

є важливим не лише з точки зору сталого розвитку ринку нафтопродуктiв

та економiки країни в цiлому, а й для гарантування енергетичної безпе

ки держави шляхом постiйного контролю за дотриманням суб’єктiв ринку

вимог законодавства та пiдтримання однакових умов функцiонування.

5. Встановлено, що рiвень роздрiбних цiн на бензин в Українi зале

жить вiд багатьох факторiв, основними з яких є коливання курсу нацiо

нальної валюти, змiни свiтових цiн на нафту та нафтопродукти, дiяльнiсть

нафтовидобувних та нафтопереробних компанiй, дiї нафтотрейдерiв, полi

тика уряду тощо. Розглянуто основнi етапи процесу цiноутворення та по

казано внесок кожного з них у кiнцеву роздрiбну цiну. Дослiджено збiль

шення частки податкової складової у структурi роздрiбної цiни упродовж

2012-2016 рокiв. Акцентовано увагу на тому, що ринок нафтопродуктiв є

неоднорiдним в просторовому вимiрi та у багатьох випадках слiд врахову

вати його територiальний розподiл.

6. Описано основнi вади ринку нафтопродуктiв та визначено крите

рiй цiнової ефективностi ринку нафтопродуктiв – характеристику процесiв

цiноутворення на ринку нафтопродуктiв, що описує здатнiсть ринку до

встановлення в короткостроковому перiодi оптимальної, з точки зору су

спiльного добробуту, цiни на певний ресурс. Показано зв’язок цiнової ефе
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ктивностi з поведiнкою гравцiв ринку, податковою полiтикою держави та

витратами споживачiв.

Основнi науковi результати, отриманi в процесi пiдготовки першого

роздiлу дисертацiї, знайшли вiдображення у таких наукових працях автора:

[41, 111, 147, 149, 154].
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РОЗДIЛ II

МОДЕЛI ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗДРIБНИХ ЦIН I

РОЗПIЗНАВАННЯ ЗАГРОЗ ДЕСТАБIЛIЗАЦIЇ ЦIН НА

РИНКУ НАФТОПРОДУКТIВ

Проведений у попередньому роздiлi аналiз виявив проблему ринку

нафтопродуктiв – цiнову неефективнiсть. Однак недостатньо тiльки зафi

ксувати цей факт. Кiнцевою метою має бути вирiшення цiєї проблеми, а це

у свою чергу потребує бiльш детального її вивчення на основi кiлькiсних

оцiнок характеристик ринку нафтопродуктiв. Це дозволить запропонувати

релевантнi методи до пiдвищення рiвня цiнової ефективностi.

2.1 Розрахунки ефективностi ринку нафтопродуктiв України

Пiдхiд, описаний в пунктi 1.3.3, визначає втрати споживачiв як (𝑃𝐴−

𝑃𝐵) · 𝑄𝐴 (позначення згiдно рис. 1.14). Враховуючи етапи цiноутворення,

описанi формулами 1.2 – 1.7, визначимо втрати споживачiв як:

𝐿𝑜𝑠𝑠 = (𝑃𝑟 − 𝑃𝑓𝑎𝑟𝑒)𝑄𝑟 (2.1)

де 𝑃𝑟 – роздрiбна цiна на ринку за вiдсутностi втручання держави,

𝑃𝑓𝑎𝑟𝑒 – цiна зi "справедливою" часткою валового прибутку, 𝑄𝑟 – об’єм про

дажу нафтопродуктiв через АЗС за цiни 𝑃𝑟.

Часто вживаний термiн "справедлива цiна" є досить розмитим та

важко детермiнованим у зв’язку вiдсутнiстю єдиної думки щодо критерiю

справедливостi. Ситуацiю погiршує наявнiсть рiзноманiтних шляхiв iмпор

ту, по кожному з яких закупiвельнi цiни можуть значно вiдрiзнятись мiж

собою та вiд такої ж цiни на пальне українського виробництва. Бiльш кор

ректним є пiдхiд визначення "справедливої" торгової нацiнки. Однак опи

ратись на таке визначення теж досить важко, оскiльки торгова нацiнка для

рiзних органiзацiйних схем постачання може бути рiзною. Крiм того в тор

гову нацiнку входить також податкова складова, а тому в разi збiльшення



76

ставки податкiв чи введення нових, все бiльша частина нацiнки буде припа

дати на податки, нiж на забезпечення роботи компанiй. Це може поставити

пiд загрозу нормальну роботу ринку. До того ж база визначення такого по

казника також залежить вiд податкової полiтики, а саме вiд ставки акцизу

на iмпорт та виробництво на пiдакцизнiй територiї.

З цiєї точки зору адекватним є визначення "справедливої" частки ва

лового прибутку в одному лiтрi пального, оскiльки описує "витрати" спо

живачiв лише на дiяльнiсть роздрiбної мережi. Для початку структурно

запишемо вираження частки валового прибутку в цiнi в грошових одини

цях:

𝐺 =
𝑃 − (𝐶 + 𝐿 + 𝑆)

1 + 𝑉 𝐴𝑇
(2.2)

де 𝐺 – частка валового прибутку в одному лiтрi пального в грошових

одиницях, 𝑃 – цiна реалiзацiї, 𝐶 – закупiвельна цiна, 𝐿 – логiстичнi витрати

на 1 лiтр пального, 𝑆 – витрати на зберiгання в перерахунку на 1 лiтр

пального, 𝑉 𝐴𝑇 – ставка ПДВ.

Розпишемо формулу 2.2 згiдно формул 1.2 – 1.7. Для спрощення,

враховуючи рiзноманiття шляхiв постачання в рiзнi регiони, розрахунок

будемо проводити для Київського регiону. Позаяк бiльшiсть нафтопроду

ктiв iмпортуються, то за основу оберемо наступну схему цiноутворення:

– iмпорт пального з Литви;

– транспортування залiзницею на середню вiдстань 300 км;

– перевалка на нафтобазi;

– транспортування бензовозом на середню вiдстань 50 км;

– реалiзацiя пального через усереднену АЗС.

В якостi "опорного" виду палива вiзьмемо бензин А-95. Це найбiльш

"чистий з точки зору однорiдностi споживачiв, вид пального, що реалiзу

ються через роздрiбнi мережi АЗС. Тому надалi, якщо не сказано iншого,

всi розрахунки проводяться на прикладi даного виду пального.
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𝐺(𝑡) =
𝑃𝑟(𝑡)− 𝐴𝑐𝑧𝑟(𝑡)

1 + 𝑉 𝐴𝑇/100%
− (𝑃𝐶𝑃𝑇 (𝑡− 𝑐𝑙𝑔(. . . )) ·𝑀𝐵𝑑𝑜𝑙𝑙(𝑡− 𝑐𝑙𝑔(. . . ))+

+𝐴𝑐𝑧𝑖𝑚𝑝(𝑡− 𝑐𝑙𝑔(. . . )) ·𝑁𝐵𝑈𝑒𝑢𝑟(𝑡− 𝑐𝑙𝑔(. . . )) + 𝐿(𝑡) + 𝑆(𝑡)) · 𝑅𝑜(𝑡)

1000

(2.3)

де 𝐺 – частка валового прибутку в одному лiтрi пального в грошо

вих одиницях, грн; 𝑃𝑟 – цiна реалiзацiї, грн/л; 𝐴𝑐𝑧𝑟 – акциз на роздрiбну

реалiзацiю пiдакцизних товарiв, євро/л; 𝐴𝑐𝑧𝑖𝑚𝑝 – акциз на iмпорт нафто

продуктiв, євро/т; 𝑀𝐵𝑑𝑜𝑙𝑙 – курс долару на Мiжбанкiвськiй валютнiй бiржi,

грн/дол.; 𝑁𝐵𝑈𝑒𝑢𝑟 – курс євро згiдно НБУ, грн/євро; 𝑅𝑜 – густина пально

го, г/см3; 𝐿 – логiстичнi витрати на 1 тону пального, грн/т, 𝑆 – витрати на

зберiгання в перерахунку на 1 тону пального, грн/т, 𝑉 𝐴𝑇 – ставка ПДВ,

%, 𝑡 – час, 𝑐𝑙𝑔(. . . ) – функцiя визначення поточного лагу мiж роздрiбною

цiною та вiдповiдною їй цiною закупiвлi.

Достеменно вiдомо, що реакцiя роздрiбних цiн на змiни закупiвель

них цiн вiдбувається з лагом. Однак в зв’язку зi значною долею iмпорту,

лаг мiж цими цiнами є плаваючий i визначається з поточної ситуацiї. Для

компенсацiї цього ефекту застосовувалась динамiчна корекцiя лагу, за до

помогою рекурсивної функцiї 𝑐𝑙𝑔(𝑡,𝑃𝑟(0 . . . 𝑡),𝑃𝐹𝐶𝐴(0 . . . 𝑡), 𝑐𝑙𝑔(𝑡 − 1, . . . )).

Алгоритм, покладений в основу функцiї визначення поточного лагу, описа

ний на ст. 131.

В останнi декiлька рокiв досить часто змiнювалися схеми оподатку

вання роздрiбних цiн, тому для кожного перiоду оподаткування використо

вується власна методика розрахунку валового прибутку. Було розглянуто

перiод з сiчня 2013 року по грудень 2017 року, який можна роздiлити на

наступнi частини:

– сiчень 2013 р. – квiтень 2015 р. – без сплати акцизного податку з

роздрiбної реалiзацiї нафтопродуктiв;
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– травень 2015 р. – грудень 2015 р. – сплата акцизу з роздрiбної реа

лiзацiї нафтопродуктiв в розмiрi 5%;

– сiчень 2016 р. – жовтень 2016 р. – сплата акцизного податку на

роздрiбну реалiзацiю нафтопродуктiв в фiксованому вимiрi 0,042

евро за лiтр;

– сiчень 2017 р. – грудень 2017 р. – без сплати акцизного податку з

роздрiбної реалiзацiї нафтопродуктiв.
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Рис. 2.1. Динамiка частки валового прибутку роздрiбних мереж в одному
лiтрi бензину А-95 в грн, за перiод 2013–2017 рр.

Джерело: складено автором.

На рис. 2.1 зображено результати розрахункiв частки валового при

бутку роздрiбних мереж у одному лiтрi бензину А-95 в грн/л. Як бачимо,

спостерiгається зростання даного показника в абсолютному значеннi, що

корелюється з динамiкою обмiнного курсу та роздрiбних цiн на нафтопро

дукти. Рiвняння лiнiйного тренду має наступний вигляд:

𝐺(𝑡) = 1,6260228 + 0,0024323 · 𝑡,

де 𝑡 – номер дня з 01.01.2013. При цьому коефiцiєнт кореляцiї з роздрiбни

ми цiнами складає 0,797. Враховуючи таку залежнiсть вiд роздрiбних цiн

доцiльно використовувати вiдносне значення даного показника до поточної

роздрiбної цiни.
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Якщо ж говорити про "справедливу" частку валового прибутку в

одному лiтрi пального, то необхiдно визначитись з критерiєм такої "спра

ведливостi". Через значну непрозорiсть ринку, важко сказати яка структу

ра цього показника в розрiзi прибуток/витрати. Крiм того, у рiзнi перiоди

часу, в рiзних учасникiв така структура може змiнюватись. Одним з мо

жливих методiв визначення такої границi є порiвняння iз ринками iнших

країн.

Розрахунок проведено для наступних видiв палива: бензин Euro-super

95 (аналог для України - А-95-Евро5).

В зв’язку з вiдсутнiстю даних по гуртових цiнах по країнах та наявних

у вiдкритому доступi котирувань Platts використовується оцiнка гуртових

цiн. За основу для оцiнки взятi наступнi припущення:

– iндикатором цiн на кордонi України на умовах CPT є, в основному,

цiни PNK Orlen;

– цiноутворення на PNK Orlen базується на показниках Platts;

– в 2012-2013 рр. середня рiзниця мiж цiною CPT на бензин

А-95-Евро5 на кордонi України та Platts NWE Gasoline скалда

ла 75 дол./т;

– в 2012-2013 рр. середня рiзниця мiж показниками Platts CIF NWE

Gasoline та Platts FOB Med Gasoline складала -5 дол./т (цiна FOB

Med нижче цiни CIF NWE);

– в перiод 2013-2017 рр. зазначенi вище показники залишались не

змiнними;

– логiстичнi витрати вiд гурту до роздробу складають не бiльше 10

євро/т для всiх країн ЄС;

– логiстичнi витрати за 2013-2017 рр. не змiнювались.

З врахуванням вищесказаного, цiна для країн Європи визначається

за наступною формулою:
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𝑃𝑤ℎ
𝑡 = min

𝑏∈(𝑛𝑤𝑒,𝑚𝑒𝑑)

(︀
𝑃𝑙𝑎𝑡𝑡𝑠𝑏𝑡 + 𝐿𝑜𝑔𝑖𝑠𝑡𝑏𝑡

)︀
(2.4)

де: 𝑃𝑤ℎ
𝑡 – гуртова цiна в країнi на день 𝑡, 𝑛𝑤𝑒 та 𝑚𝑒𝑑 – базиси котиру

ваннь Northwest Europe та Mediterranean вiдповiдно, 𝑃𝑙𝑎𝑡𝑡𝑠𝑏𝑡 – котирування

товару Gasoline за базисом 𝑏 на день 𝑡, 𝐿𝑜𝑔𝑖𝑠𝑡𝑏𝑡 – вартiсть логiстики вiд ба

зису котирувань 𝑏 до вiдповiдної країни на день 𝑡.

Розрахунки проведенi згiдно таких припущень показують, що середнi

логiстичнi витрати для країн Європи складають 0,026 євро на лiтр пально

го.

Згiдно з даними Eurostat значну частку роздрiбних цiн на нафтопро

дукти, для всiх країн ЄС, складають податки [92]. Оскiльки в деяких кра

їнах податкове навантаження в цiнi бензину сягає 70%, що, в свою чергу,

проявляється в тому, що роздрiбнi цiни в ЄС значно вищi за роздрiбнi на

нафтопродукти цiни в Українi. А, отже, порiвняння частки валового при

бутку вiдносно роздрiбної цiни є не корректним.

Для приведення бази порiвняння, вiзьмемо роздрiбну цiну, очищену

вiд податкiв. В таблицi 2.1 наведено розрахунковi значення частки вало

вого прибутку в одному лiтрi пального. Згiдно розрахункiв, можна ствер

джувати, що використавши значення 20% в якостi "справедливого"рiвня

валового прибутку в цiнi без податкiв є обгрунтованим (усереднене зна

чення такого показника по країнам СЄ складає 14%). Це, в свою чергу,

вiдповiдає значенню 15% в цiнi з податками (дещо округлено та узагальне

но).

В пiдтверждення справедливостi цих результатiв зi сторони роздрi

бних мереж, можемо порiвняти отримане значення з методикою розрахун

ку iндикативних цiн Експертно-аналiтичної групи (ЕАГ). Згiдно цiєї ме

тодики, маржа (семантика даного показника в методицi ЕАГ вiдповiдає

валовому прибутку в перерахунку на 1 тону реалiзованої продукцiї) скла

дає 180 дол./т. Це вiдповiдає частцi валового прибутку в роздрiбнiй цiнi
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Таблиця 2.1
Середнє значення частки валового прибутку в роздрiбнiй цiнi

одного лiтру пального Gasoline для країн ЄС в 2013-2017 рр., %

Країна В цiнi без податкiв В цiнi з податками
АВСТРIЯ 4,403 2,085
БЕЛЬҐIЯ 18,137 7,916
БОЛГАРIЯ 21,244 11,809
ЧЕХIЯ 7,278 3,436
НIМЕЧЧИНА 15,103 6,459
ДАНIЯ 24,398 10,84
ЕСТОНIЯ 13,101 6,674
ГРЕЦIЯ 17,613 7,172
IСПАНIЯ 20,588 10,291
ФIНЛЯНДIЯ 16,213 6,918
ФРАНЦIЯ 14,389 6,25
ХОРВАТIЯ 5,428 2,928
IРЛАНДIЯ 15,35 6,545
IТАЛIЯ 16,623 6,722
ЛАТВIЯ 14,221 7,149
ЛИТВА 16,382 8,308
НIДЕРЛАНДИ 16,648 6,453
ПОЛЬЩА 8,755 4,43
ПОРТУҐАЛIЯ 18,335 8,068
РУМУНIЯ 12,604 6,374
ШВЕЦIЯ 13,276 5,444
СЛОВЕНIЯ 10,941 4,869
СЛОВАЧЧИНА 7,518 3,369
ВЕЛИКА БРИТАНIЯ 8,373 3,318

Джерело: складено автором.

на рiвнi 14%3. Крiм того, методика ЕАГ погоджена з представниками рин

ку, а, отже, роздрiбнi мережi згоднi з "достатнiстю" такого рiвня валового

прибутку.
3Слiд зазначити, що 14% – перерахунок 180 дол./т станом на 2016 рiк. Якщо ж взяти

перiод часу, наближений до моменту прийняття методики, отримаємо знаяення в 11-13%.
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До цього моменту всi розрахунки по оцiнцi втрат споживачiв, за ви

ключенням порiвняння з країнами ЄС, проводились на даних з перiоди

чнiстю в один день, оскiльки це максимальна деталiзацiя даних щодо цiн

в Українi. Однак, для розрахунку втрат, окрiм цiн також потрiбнi данi

щодо об’ємiв продажу, максимальна деталiзацiя яких – 1 мiсяць. Розраху

нок втрат буде проводитись в цiлому за мiсяць вiдповiдно до формули 2.1

(рис. 2.2).

0

10

20

30

40

50

0 10 20 30 40 50

м
лн

гр
н

номер мiсяця починаючи з 01.01.2013
Рис. 2.2. Потенцiйнi втрати споживачiв, київський регiон, 2013–2017 рр.,

помiсячно
Джерело: складено за розрахунками автора

Розрахунки для київського регiону показують, що середнiй рiчний рi

вень втрат споживачiв знаходиться на рiвнi близько 200 млн грн. Як вже

було зазначено, в зв’язку з необхiднiстю розглядати ринок в розрiзi окре

мих регiонiв, для порiвняння вiзьмемо Житомирську область – область з

вищим iндексом Херфiндаля-Хiршмана (див. рис. 1.7 на ст. 35), для якої

схема постачання нафтопродуктiв близька до київського регiону. Для по

рiвняння м. Київ та Київська область мають найнижчi значення даного

iндексу, що свiдчить про низьку концентрацiю, в той час, як Житомирська

область входить в п’ятiрку областей з найвищою концентрацiєю ринку. Се

редньорiчний показник втрат для Житомирської областi склав 18 млн грн.
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Екстраполювавши цi данi на територiю всiєї країни отримаємо середнє зна

чення втрат близько 500 млн грн на рiк.

2.1.1 Порiвняльний аналiз роздрiбного ринку нафтопродуктiв

Для кращого розумiння причин погiршення ситуацiї та наявностi зна

чних втрат споживачiв слiд провести порiвняльний аналiз з ринками нафто

продуктiв iнших країн.

Аналiз середовища функцiонування4 (далi – АСФ) являє собою про

цедуру аналiзу границi входiв та виходiв певного об’єкта, що приймає рiше

ння (далi – 𝐷𝑀𝑈5), та базується на методах лiнiйного програмування [93].

АСФ дозволяє оцiнити ефективнiсть використання ресурсiв (входiв певно

го об’єкта, що приймає рiшення) в порiвняннi з вiдповiдними виходами. Ця

ефективнiсть дорiвнює 1 лише тодi, коли вiдсутнi докази неефективностi

роботи об’єкта в порiвняннi з набором iнших однорiдних об’єктiв. Значе

ння ефективностi менше за 1 свiдчить про те, що в порiвняннi з iншими

об’єктами iснує така лiнiйна комбiнацiя входiв, що може породити такий

же вектор виходiв, при цьому маючи меншi абсолютнi значення вхiдного

вектору. Таким чином оцiнкою ефективностi є вiдношення вiдстаней (вiд

початку координат) до вхiдного вектору та до оптимальної границi.

Класичною реалiзацiєю задачi АСФ є модель CCR [20], яка формалi

зовано має наступний вигляд: нехай 𝑥𝑖 – вектор входiв 𝐷𝑀𝑈𝑖 (в нашому

випадку – набiр вхiдних характеристик ринку i-ї країни), а 𝑦𝑖 – вектор вихо

дiв, де 𝑖 = 1...𝑛, а 𝑛 – кiлькiсть 𝐷𝑀𝑈 . Покладемо 𝑥0 та 𝑦0 – вектори входiв

та виходiв 𝐷𝑀𝑈0, ефективнiсть якого ми маємо оцiнити. Тодi значенням

ефективностi роботи 𝐷𝑀𝑈0 є максимальне вiдношення змаштабованих ви

ходу до входу дослiджуваного об’єкту (𝑥0 та 𝑦0), за умови, що при таких же
4DEA (Data Envelopment Analysis) в росiйськомовнiй лiтературi вiдомий як АСФ (аналiз

середовища функцiонування).
5Decision Making Unit - загальноприйняте позначення в термiнологiї АСФ (DEA).
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коефiцiєнтах маштабування для iнших об’єктiв це вiдношення буде менше

одиницi, що є результатом розвязку наступної задачi:

F = θ = ν𝑇 𝑦0
υ𝑇𝑥0
→ maxυ,ν

обмеження: ν𝑇𝑦𝑗< υ𝑇𝑥𝑗, 𝑗 = 1,2, · · · ,𝑛

ν > 0

υ > 0

(2.5)

де ν та υ – внутрiшнi змiннi, θ – шукане значення ефективностi роботи

𝐷𝑀𝑈0 в порiвняннi з 𝐷𝑀𝑈1 . . . 𝐷𝑀𝑈𝑛 .

Для полегшення розхрахункiв в [94, с. 47] зазначено, що розв’язок

даної задачi є еквiвалентним розв’язку наступної задачi лiнiйного програ

мування:
F = θ→ min

обмеження: Σ𝑖∈1...𝑛λ𝑖𝑥𝑖< θ𝑥0

Σ𝑖∈1...𝑛λ𝑖𝑦𝑖> 𝑦0

λ𝑖 > 0

(2.6)

де θ – значення ефективностi для 𝐷𝑀𝑈0 по вiдношенню до iнших

𝐷𝑀𝑈 та є розв’язком задачi лiнiйного програмування, λ𝑖 ∈ 𝑅 – додатковi

змiннi оптимiзацiйної задачi, 𝑛 – кiлькiсть 𝐷𝑀𝑈 .

Повторюючи дану процедуру для всiх DMU можна отримати вектор

ефективностей всiх об’єктiв, що дозволить здiйснити порiвняльний аналiз

функцiонування одноманiтних об’єктiв.

Тому повний перелiк входiв DMU має наступний вигляд:

– Значення iндексу Херфiндаля-Хiршмана для роздрiбного ринку на

фтопродуктiв [71].

– Роздрiбна цiна без податкiв.

– 𝐺𝐷𝑃𝑡𝑜𝑃 – доля ВВП на душу населення, що припадає на один

євро реалiзованої продукцiї з однiєї АЗС.
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Оскiльки основним показником порiвняння є втрати споживачiв за

заданої ринкової кон’юнктури, виходом є втрати споживачiв приведенi на

1000 лiтрiв продукцiї.

Оцiнка параметрiв проводилась для 13 країн Євросоюзу, а також для

України та Туреччини. Оцiнка цiн без податкiв базується на даних [92, 124]

в перерахунку до євро за лiтр. Iндекс Херфiндаля-Хiршмана є власною

оцiнкою за даними [92].

Враховуючи обмеженiсть iнформацiї щодо роздрiбних ринкiв нафто

продуктiв країн ЄС для порiвняння використано не втрати споживачiв,

а втрати, що в термiнах економiки добробуту є deadweight loss6. Згiдно

[28, 44] deadweight loss, схематично згiдно рис. 1.14, визнаячається як

𝐷𝑊𝐿 = 0.5 · (𝑃𝐴 − 𝐶𝑚(𝑃𝐴)) · (𝑄𝐵 − 𝑄𝐴), де 𝐶𝑚(𝑃𝐴) – значення маржи

нальних витрат на виробництво за даного рiвня цiн. Через недостатнiсть

та неоднорiднiсть даних щодо функцiонування ринкiв нафтопродуктiв iн

ших країн використовувалась наближена оцiнка deadweight loss [57], яка

базується на роздрiбнiй цiнi на нафтопродукти 𝑃𝑟 та граничних витратах

в роздрiбному сегментi ринку рiвних гуртовiй цiнi на нафтопродукти:

𝐷𝑊𝐿 = −0.5 · (𝑃𝑟)
−1 ·𝑄 · ε · (𝑃𝑟 − 𝑃𝑜)

2 (2.7)

де 𝐷𝑊𝐿 – deadweight loss в розумiннi економiки добробуту,

𝑃𝑟 – поточна роздрiбна цiна на ринку,

𝑄 = 1000 – приведений до однакового значення об’єм споживання,

ε – власна еластичнiсть попиту за цiною,

𝑃𝑜 – гуртовi цiни на нафтопродукти в данiй країнi (для країн ЄС викори

стовувались оцiнки котирувань Platts).

Через недостатнiсть iнформацiї по ринках нафтопродуктiв ЄС кiль

кiсть доступних країн (DMU з точки зору АСФ) для аналiзу обмежена, а,
6Орiєнтовним перекладом на українську мову є: втрати об’єму загальної вигоди учасникiв

ринку. Однак в лiтературi частiше зустрiчається оригiнальна назва.
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отже, значна кiлькiсть входiв та виходiв призводить до неможливостi пов

ноцiнного порiвняння в зв’язку зi зростаючою спецiалiзацiєю DMU (урi

зноманiтненням об’єктiв дослiдження). За деяких умов може виникнути

ситуацiя, коли всi об’єкти будуть мати ефективнiсть рiвну одиницi. Для за

побiгання цьому запропоновано наступний показник, що агрегує декiлька

економiчних показникiв, та дозволяє зменшити розмiрностi DMU:

𝐺𝐷𝑃𝑡𝑜𝑃 =
𝐺𝐷𝑃𝑝𝑐

𝑃𝑑𝑜𝑙𝑙 · 𝑉𝑝𝑒𝑟𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
(2.8)

де 𝐺𝐷𝑃𝑝𝑐 – ВВП на душу населення, в долл., 𝑃𝑑𝑜𝑙𝑙 – роздрiбна цiна

в долл/лiтр, 𝑉𝑝𝑒𝑟𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 – об’єм реалiзацiї нафтопродуктiв через одну АЗС в

рiк.

Таким чином, чим бiльше ВВП на душу населення та меншi об’є

ми реалiзацiї то тим менш ефективно працює ринок, за умови однакових

втрат споживачiв. Вхiднi данi для формування параметрiв DMU наведенi

в табл. 2.2.

Оскiльки принцип побудови DMU перш за все полягає в оптимiзацiї

вiдношення входу-виходу, виходи мають бути позитивно направленi: зроста

ння значення виходу має свiдчити про зростання якостi DMU. В зв’язку з

цим для використання витрат в якостi виходу необхiдно змiнити напрямок

порiвняння DMU, а отже використовувати значення витрат з протилежним

знаком.

Аналiз показав, що ринок нафтопродуктiв України особливо не ви

дiляється з помiж ринкiв iнших зазначених країн. Це свiдчить про вiдсу

тнiсть значних особливостей структури ринку, що видiляли б його з помiж

iнших країн, а отже можна використовувати аналоги зарубiжних практик

по удосконаленню ринкової коньюктури та зменшенню втрат споживачiв.

Оцiнки ефективностi за даною моделлю показують, що в цiлому цi

новi очiкування споживчiв для рiзних нацiональних ринкiв в цiлому задо

вольняються. Хоча можна помiтити, що для двох країн: Данiї та Туреччини
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Таблиця 2.2
Данi для формування вхiдних параметрiв DMU

Країна Avg fuel HHI 𝐺𝐷𝑃𝑝𝑐 looses Tax PriceEUR elast
Австрiя 2,46 1040 41367 9,9 0,63 1,05 -0,54
Бельгiя 1,9 721 37674 5,54 0,69 1,18 -0,34
Болгарiя 2,9 242 4730 7,77 0,51 1,04 -0,26
Чехiя 1,25 235 13865 0,42 0,64 1 -0,32
Данiя 1,62 1965 47648 24,43 0,65 1,35 -0,4
Францiя 3,7 1646 35675 7,17 0,68 1,26 -0,35
Нiмеччина 3,8 705 39274 6,5 0,68 1,23 -0,28
Угорщина 2,4 922 11231 8,31 0,59 1,01 -0,32
Iталiя 2,1 1484 29978 11,17 0,7 1,39 -0,38
Нiдерланди 2,4 686 43334 7,94 0,72 1,42 -0,34
Польща 2,34 834 10732 5,02 0,6 0,89 -0,32
Словаччина 2,75 1256 15171 6,21 0,65 1,16 -0,32
В. Британiя 4,3 757 39793 0,57 0,73 1,31 -0,33
Україна 0,9 1800 2094 8,75 0,4 0,86 -0,47
Туреччина 2,19 1729 10111 23,65 0,56 1,66 -0,19

Джерело: складено автором.

коефiцiєнти цiнової ефективностi нижче нiж для iнших (див. табл. 2.3). До

стовiрних даних щодо причин такого становища наразi не знайдено, а сама

оцiнка ефективностi ще потребує уточнення. Однак порiвнявши структу

ру роздрiбних цiн на пальне, враховуючи близькi значення ефективностей,

маємо, що прямого взаємозв’язку мiж ефективнiстю та структурою цiни

не спостерiгається (для України та Iталiї див. рис. 2.3).

2.2 Дослiдження та прогнозування динамiки роздрiбних цiн на

нафтопродукти в Українi

Iснує декiлька пiдходiв до побудови прогнозу роздрiбних цiн на на

фтопродукти. Однак основним вважається пiдхiд з використанням моде
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Таблиця 2.3
Результат оцiнки ефективностi по АСФ

Країна Ефективнiсть за АСФ Країна Ефективнiсть за АСФ
Австрiя 0,9018 Iталiя 0,8353
Бельгiя 0,9548 Нiдерланди 0,8793
Болгарiя 1,0000 Польща 1,0000
Чехiя 1,0000 Словаччина 0,9499
Данiя 0,7439 В. Британiя 1,0000
Францiя 0,8604 Україна 0,9069
Нiмеччина 0,9059 Туреччина 0,6747
Угорщина 0,9411

Джерело: складено автором.

Цiна закупiвлi

43%

Валовий прибуток

15%
Податки

42%

Цiна закупiвлi

24%
Валовий прибуток

9%

Податки

67%

а) б)

Рис. 2.3. Структура цiни на бензин в Українi (а) та Iталiї (б)

Джерело: складено автором.

лей корекцiї помилки(ECM-моделi), та базуються на поняттi коiнтеграцiї.

Дослiдження щодо прогнозу роздрiбних цiн на нафтопродукти в Українi

показали наявнiсть коiнтеграцiйної залежностi мiж роздрiбними цiнами,

свiтовими цiнами на нафту та обмiнним курсом гривня/долар. Моделi, що

застосовуються до побудови прогнозу оперують середньо-тижневими пока

зниками.
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Розглянемо спочатку волатильнiсть роздрiбних цiн на нафтопроду

кти. Цей статистичний показник характеризує тенденцiю ринкової цiни

змiнюватися з часом. До певної мiри волатильнiсть може виступати як

iндикатор нестабiльностi ринку. Це повною мiрою стосується i ринку на

фтопродуктiв України. Нестабiльна економiчна ситуацiя в країнi призве

ла до зростання волатильностi роздрiбних цiн на нафтопродукти. Згiдно

основнiй схемi цiноутворення основним показником, що призвiв до росту

волатильностi в 2014-2015 роках є обмiнний курс валют. Однак в той же

час вартiсть нафти та нафтопродуктiв на свiтових ринках постiйно знижу

валася, що певною мiрою компенсувало рiст обмiнного курсу. Для оцiнки

середньорiчної волатильностi цiн на нафтопродукти розраховувалась на

ступна формула:

σ =
√

365 · 𝑠𝑑(∆𝑙𝑜𝑔(𝑃 )) (2.9)

де 𝑠𝑑 – оператор стандартного вiдхилення по вибiрцi, 𝑃 – роздрiбна цiна.

Значення волатильностi роздрiбних цiн на бензин А-95 по роках нада

но в таблицi 2.4. Для iнших видiв нафтопродуктiв тенденцiя досить схожа.

Таблиця 2.4
Волатильнiсть цiн на бензин А-95 в 2011-2014 рр.

Рiк 2011 2012 2013 2014
Волатильнiсть 3,8 2,5 1,7 9,1

Джерело: складено автором.

Як ми бачимо з табл. 2.4 волатильнiсть цiн на нафтопродукти чiтко

вiдображає соцiально-економiчний стан. Однак оцiнок волатильностi ще

недостатньо. Необхiдно знати поведiнку цiн та будувати їх прогноз.
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2.2.1 Коiнтеграцiйна модель

Поведiнку цiн на нафтопродукти найзручнiше представляти часовим

рядом. Чисельними дослiдженнями встановлено, що даний ряд характери

зується суттєвою нестацiонарнiстю [104]. Проте в цiй роботi та багатьох

iнших було показано можливiсть короткострокового прогнозування роздрi

бних цiн на нафтопродукти.

Iснує декiлька пiдходiв до побудови прогнозу роздрiбних цiн на на

фтопродукти. Однак основним вважається пiдхiд з використанням моделей

корекцiї помилки(ECM-моделi, [34]), та базується на поняттi коiнтеграцiї.

Дослiдження щодо прогнозу роздрiбних цiн на нафтопродукти в Українi

показали наявнiсть коiнтеграцiйної залежностi мiж роздрiбними цiнами,

свiтовими цiнами на нафту та обмiнним курсом гривнi до долара, при цьо

му моделi оперують середньо-тижневими показниками [102]. Для оцiнки

адекватностi в умовах курсових коливань вiзьмемо наступну модель коре

кцiї помилки:

∆𝐴95𝑡 =
2∑︁

𝑖=1

α∆𝐴95𝑡−𝑖 +
2∑︁

𝑖=1

β∆𝑈𝑟𝑎𝑙𝑠𝑡−𝑖 +
2∑︁

𝑖=1

γ∆𝑈𝑠𝑑𝑡−𝑖 + δ𝐸𝑐𝑡 + ε

(2.10)

Перевiрка коiнтеграцiї рядiв по тесту Йохансена в 2014 роцi показує зна

чне наближення до критичного значення (ймовiрнiсть вiдхилення гiпотези

- 0,09), що дещо гiрше вiд попереднiх результатiв [100]. Тому для побудови

моделi в умовах курсових коливань була проведена повторна оцiнка пара

метрiв моделi.

На рис. 2.4 наведено порiвняння прогнозу моделi з реальними дани

ми та оцiнка точностi прогнозу. Модель показує прийнятну точнiсть лише

на 1 тиждень, що нижче за попереднi показники в 2 тижнi [100]. Перш

за все це пояснюється зменшенням лагу мiж вхiдними даними та роздрi
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бними цiнами. Так в 2010-2013 роках цей лаг складав 15-20 днiв, а в 2014

спостерiгається скорочення часу реакцiї цiн на збурення до 3-7 днiв.
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Рис. 2.4. Порiвняння тижневого прогнозу коiнтеграцiйної моделi на основi
котирувань нафти з реальними даними (лiворуч) i залежнiсть середньої

похибки вiд термiну прогнозування (праворуч)
Джерело: складено автором.

2.2.1.1 Тижнева модель

Коiнтеграцiйний пiдхiд показав свою дiєвiсть при побудовi прогнозiв

цiн на нафтопродукти. Однак в умовах курсових коливань вплив кожного

фактору на змiну цiни змiнюється з часом, тому використання обмiнного

курсу та цiн на нафту в якостi незалежних змiнних в моделi корекцiї по

милки не є доцiльним. В перiоди значних курсових коливань проявивсь

ще один значущий фактор - використання рiзних курсiв валют в процесi

цiноутворення. Офiцiйний курс НБУ долар/гривня значно вiдрiзняється

вiд ринкового, розрахунки акцизного податку на iмпорт та виробництво

нафтопродуктiв визначенi в Євро та перераховуються по курсу НБУ. Це

призводить до змiни структури цiн i як наслiдок – збiльшення похибки

прогнозу.
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Для компенсацiї цих ефектiв запишемо дещо спрощену формулу роз

рахунку цiни на основi методики цiноутворення. описаної в роздiлi 1:

𝑃 = 𝑓𝑟(𝑓𝑘𝑜(𝐶𝑃𝑇,𝑀𝐵𝑈𝑆𝐷, 𝑁𝐵𝑈𝐸𝑈𝑅, 𝐴𝑘𝑐𝑖𝑧, 𝐸𝐶𝑂), 𝑅𝐴𝐼𝐿,𝑁𝐵𝑈𝑈𝑆𝐷)

(2.11)

де 𝑓𝑟 та 𝑓𝑘𝑜 – розрахунок роздрiбної та гуртової цiни за вищезгаданою

схемою.

В формулi видiляються основнi фактори, що змiнюються з часом:

цiни iмпортного ресурсу, курси долара та євро, ставки податкiв та тариф на

залiзничнi перевезення. Iншi ж параметри згiдно нормативних документiв

та оцiнок експертiв складають: ПДВ - 20% (згiдно з Податковим кодексом

України), iншi витрати - 0,4 грн/л, втрати ресурсу - 1%, мiнiмальний дохiд

опту - 1%, перевалка та зберiгання - 5 дол./т.

Таким чином при побудовi моделi корекцiї помилки будемо викори

стовувати не значення параметрiв, а вклад змiни даного параметру в змi

ну цiни. Це дозволяє бiльш точно враховувати вплив факторiв на цiну в

конкретний момент при змiнi iнших параметрiв.

Для використання ЕСМ-моделi важливим фактором є коiнтеграцiя

часових рядiв. Коiнтеграцiя характеризує довгостроковий зв’язок мiж дво

ма змiнними, якi не мають чiтко вираженого короткострокового зв’язку.

Для оцiнки залежностi використаємо методологiю Йохансена, що базується

на зв’язку мiж рангом матрицi коiнтеграцiйних векторiв та її характеристи

чними коренями [55, 56]. Результати тесту дають можливiсть побудувати

ECM модель (див. табл. 2.5).

Ще одним важливим ефектом поведiнки цiн на ринку нафтопроду

ктiв є цiнова асиметрiя – асиметрична реакцiя роздрiбних цiн на рiст та

зниження витрат. Для врахування цього факту кожну змiнну роздiлено

ряди на позитивних та негативних приростiв. Результуюча модель коре
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Таблиця 2.5
Ранг коiнтеграцiйної матрицi

Ранг матрицi Тест 10% 5% 1%

r <= 3 4,20 10,49 12,25 16,26
r <= 2 14,65 16,85 18,96 23,65
r <= 1 35,65 23,11 25,54 30,34
r = 0 61,38 29,12 31,46 36,65

Джерело: складено автором.

кцiї помилки матиме наступний вигляд:

𝐶𝑃𝑇 𝑡 = 𝑓𝑟(𝐶𝑃𝑇𝑡)− 𝑓𝑟(𝐶𝑃𝑇𝑡−1) (2.12)

𝑈𝑆𝐷𝑡 = 𝑓𝑟(𝑈𝑆𝐷𝑡)− 𝑓𝑟(𝑈𝑆𝐷𝑡−1) (2.13)

∆𝐴95𝑡 =
2∑︁

𝑖=1

(︀
α−∆𝐴95𝑛𝑒𝑔𝑡−𝑖 + α+∆𝐴95𝑝𝑜𝑠𝑡−𝑖

)︀
+

3∑︁
𝑖=1

(︀
β−𝐶𝑃𝑇

𝑛𝑒𝑔
𝑡−𝑖 + β+𝐶𝑃𝑇

𝑝𝑜𝑠
𝑡−𝑖
)︀

+
2∑︁

𝑖=1

(︀
γ−𝑈𝑆𝐷

𝑛𝑒𝑔
𝑡−𝑖 + γ+𝑈𝑆𝐷

𝑝𝑜𝑠
𝑡−𝑖
)︀

+ δ+𝐸𝐶𝑇 𝑝𝑜𝑠 + δ−𝐸𝐶𝑇 𝑛𝑒𝑔 + ε

(2.14)

де 𝐶𝑃𝑇–цiна на iмпортне пальне на умовах поставки CPT (Фрахт / пере

везення оплаченi до, Iнкотермс-2010) на кордонi України, дол./т,

𝑈𝑆𝐷–курс купiвлi долара США на мiжбанкiвськiй валютнiй бiржi, гр

н/дол. [122].

В результатi iдентифiкацiї моделi та її тестування виявлено, що макси

мальний лаг параметрiв складає 3 тижнi, а загальнi статистичнi параметри

моделi показують досить непогану точнiсть (див. табл. 2.6).

В порiвняннi з моделлю на основi котирування нафти такий пiдхiд

краще описує поведiнку роздрiбних цiн.

Прогнозування на перiоди бiльше одного тижня ускладненi через спе

цифiку роботи ринку, оскiльки для побудови бiльш довгострокових про

гнозiв необхiдно одночасно прогнозувати змiну багатьох параметрiв як в
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Таблиця 2.6
Результат iдентифiкацiї моделi

Коефiцiєнт Значення Std. Error Pr(>t)
𝐶𝑃𝑇_𝑝𝑜𝑠_1 0,060 0,044 0,17
𝐶𝑃𝑇_𝑛𝑒𝑔_1 0,019 0,041 0,64
𝐶𝑃𝑇_𝑝𝑜𝑠_2 -0,068 0,086 0,42
𝐶𝑃𝑇_𝑛𝑒𝑔_2 -0,086 0,078 0,27
𝐶𝑃𝑇_𝑝𝑜𝑠_3 -0,017 0,045 0,70
𝐶𝑃𝑇_𝑛𝑒𝑔_3 0,084 0,040 0,04
𝑈𝑆𝐷_𝑝𝑜𝑠_1 0,468 0,045 2e-16
𝑈𝑆𝐷_𝑛𝑒𝑔_1 0,820 0,105 3e-13
𝑈𝑆𝐷_𝑝𝑜𝑠_2 0,073 0,095 0,44
𝑈𝑆𝐷_𝑛𝑒𝑔_2 -0,066 0,116 0,56
𝐴95_𝑝𝑜𝑠_1 0,290 0,099 0,00
𝐴95_𝑛𝑒𝑔_1 0,586 0,221 0,00
𝐴95_𝑝𝑜𝑠_2 0,197 0,069 0,00
𝐴95_𝑛𝑒𝑔_2 0,129 0,191 0,50
𝐸𝐶𝑇_𝑝𝑜𝑠_1 0,003 0,019 0,87
𝐸𝐶𝑇_𝑛𝑒𝑔_1 -0,074 0,018 0,00

Джерело: розрахунки автора.

межах України (курси валют, змiну логiстичних витрат) так i на європей

ському ринку (котирування цiн на нафту та нафтопродукти, геополiтичну

обстановку), що представляє собою нетривiальну задачу.

На рис. 2.5 представленi порiвняння прогнозних цiн з фактичними.

Як бачимо з прийнятною точнiстю можна будувати прогноз лише на 1

тиждень. В порiвняннi з попередньою моделлю середня похибка прогнозу

вання на 1 тиждень складає 1,3% в порiвняннi з 1,5% в попереднiй моделi,

а максимальна похибка складає 4,3% в порiвняннi з 7,5%.
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Рис. 2.5. Порiвняння тижневого прогнозу удосконаленої коiнтеграцiйної
моделi з реальними даними (лiворуч) i залежнiсть середньої похибки вiд

термiну прогнозування (праворуч)
Джерело: складено автором.

2.2.1.2 Щоденна модель

Прогнозування цiн на нафтопродукти являється актуальною темою,

однак застосування середньо-тижневих цiн обмежує можливостi використа

ння таких прогнозiв лише в якостi iндикаторiв. Побудова ж щоденних про

гнозiв дозволить приймати бiльш обґрунтованi рiшення та краще розумiти

поведiнку цiн. При побудовi щоденних прогнозiв на основi статистичних

моделей стикаємось з рядом труднощiв в описаннi процесiв, притаманних

рину.

По перше – збiльшення впливу стохастичних складових в вхiдних да

них. Цi складовi згладжується ринковими механiзмами та через наявнiсть

деякого лагу мiж показниками. Тому вхiднi данi на гуртовi цiни перед ви

користанням в моделi згладжуються ковзаючим середнiм з вiкном в 5 днiв.

По друге – змiна лагу мiж даними. У зв’язку зi значною деталiзацiєю

даних проявляється нестабiльнiсть лагу мiж часовими рядами, зумовлена

впливом окремих суб’єктiв ринку на поведiнку iнших. Особливо це хара

ктерно для перiоду значних курсових коливань. Так середнє значення лагу

в 2014-2015 роках коливалося вiд 7 до 3 днiв.
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Рис. 2.6. Порiвняння 5-тиденного прогнозу удосконаленої коiнтеграцiйної
моделi з реальними даними (лiворуч) i залежнiсть середньої похибки вiд

термiну прогнозування (праворуч)
Джерело: розрахунки автора.

Для побудови щоденного прогнозу скористаємось описаним вище пiд

ходом та розширимо його. Як вже було показано, основними значущими

факторами, що впливають на змiну цiни являюся гуртовi цiни та курс до

лара на мiжбанкiвськiй валютнiй бiржi. Слiд зазначити, що коефiцiєнти

при iнших змiнних не є статистично значущi, тому їх можна вилучити з

моделi, тим самим покращуючи її характеристики.

На рис. 2.6 наведено залежнiсть похибки прогнозування вiд довжи

ни перiоду прогнозування. Оптимальним являється перiод прогнозування

до 5-7 днiв, далi точнiсть прогнозу падає. Якщо ж поглянути на графiк

5-денного прогнозу, то можна побачити що основною причиною значних

показникiв максимальної похибки являється зростання швидкостi реагу

вання цiн на збурення менше перiоду прогнозування, що призводить до

запiзнення реакцiї моделi.

2.2.2 Асиметрiя роздрiбних цiн на нафтопродукти

Основною характеристикою недосконалостi ринку нафтопродуктiв є

асиметрiя цiн. В рiзних лiтературних джерелах дослiджують асиметричну
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реакцiю вiдносно котирувань нафти та нафтопродуктiв на свiтових ринках

[12]. Такий пiдхiд охоплює весь нацiональний ринок, однак для дослiдже

ння асиметрiї цiн важливим фактором є визначення окремих ланок цiно

утворення при формуваннi асиметричної реакцiї [62]. Вiдомо, що асиметрiя

цiн значно виражена в роздрiбному сегментi ринку. В Роздiлi 1 зазначено,

що цiноутворення на ринку нафтопродуктiв України проходить декiлька

етапiв, тому важливим є вiдокремлення роздрiбного сегменту вiд iнших

ланок цiноутворення для дослiдження асиметрiї.

Узагальнену процедуру оцiнки асиметричностi цiн можна описати на

ступними кроками:

– оцiнка моделi реакцiї роздрiбних цiн на коливання гуртових цiн;

– тестування моделi та перевiрка гiпотез Грейнжера;

– перевiрка гiпотез щодо наявностi асиметрiї;

– формування та аналiз кумулятивної функцiї реакцiї.

Для оцiнки асиметричної поведiнки цiн бiльшiсть авторiв використовують

моделi з перемиканням режимiв. Базова модель для однiєї залежної та

однiєї незалежної змiнних має наступний вигляд:

∆𝑝𝑡 =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

𝐼−1∑︀
𝑖=0

(α𝑖
+,ℎ𝑚∆𝑐+𝑡−𝑖 + α𝑖

−,ℎ𝑚∆𝑐−𝑡−𝑖)+

𝐼−1∑︀
𝑖=0

(γ𝑖
+,ℎ𝑚∆𝑝+𝑡−𝑖 + γ𝑖

−,ℎ𝑚∆𝑝−𝑡−𝑖) + θℎ𝑚η𝑡−1 + ε𝑡

: η𝑡−1 > λ

𝐼−1∑︀
𝑖=0

(α𝑖
+,𝑙𝑚∆𝑐+𝑡−𝑖 + α𝑖

−,𝑙𝑚∆𝑐−𝑡−𝑖)+

𝐼−1∑︀
𝑖=0

(γ𝑖
+,𝑙𝑚∆𝑝+𝑡−𝑖 + γ𝑖

−,𝑙𝑚∆𝑝−𝑡−𝑖) + θ𝑙𝑚η𝑡−1 + ε𝑡

: η𝑡−1 < λ

(2.15)

де ∆𝑐𝑡 – змiна гуртової цiни в перiод 𝑡 за умови росту (∆𝑐+𝑡−𝑖) та зниження

(∆𝑐−𝑡−𝑖); ∆𝑝𝑡 – змiна роздрiбної цiни в перiод 𝑡 за умови (∆𝑝+𝑡−𝑖) та зниження

(∆𝑝−𝑡−𝑖); α
−,ℎ𝑚 та α−,𝑙𝑚 – параметри, що вiдповiдають за поведiнку цiни при

зниженнi цiн, а α+,ℎ𝑚 та α+,𝑙𝑚 – при зростаннi цiн за режимiв низької та

високої маржi вiдповiдно; η𝑡 – середня маржа по ринку в момент часу 𝑡; θ𝑙𝑚
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та θℎ𝑚 – параметри при η за режимiв низької та високої маржi вiдповiдно;

λ – порiг перемикання режимiв низької та високої маржi.

Позаяк основою для роздрiбного цiноутворення слугують цiни дрi

бного гурту, якi в свою чергу формуються з цiн на кордонi України, для

видiлення реакцiї роздрiбного сегмента ринку слiд використовувати цiни

дрiбного гурту. Однак таке обмеження призведе до неточностi, адже близь

ко 25% роздрiбних мереж реалiзують нафтопродукти власного iмпорту. Це

призводить до того, що справжнi оцiнки асиметрiї будуть дещо змiщенi в

меншу сторону. Тому для адекватного аналiзу окрiм роздрiбного сегмента

слiд також оцiнити рiвень асиметрiї цiн дрiбного гурту.

На основi пакету apt та мови R [77] було оцiнено адекватнiсть мо

делi реакцiї цiн гуртового та роздрiбного сегментiв ринку з врахуванням

лагiв. За основу бралися статистика роздрiбних цiн та цiн дрiбного гурту

на бензин А-95 в 2011-2016 роках та статистика цiн на Gasoline 10ppm на

кордонi України на умовах CPT, яка в подальшому перераховувалась за

формулами (1.6 - 1.7) в цiну дрiбного гурту без врахування маржi трейде

ра на кожному з етапiв та витрат на транспортування й перевалку. Лаг

для роздрiбного сегменту ринку - 20 днiв, для гуртового - 7. Результат

моделювання роздрiбного сегменту зображено на рис. 2.7.

Тести причинностi по Гренйжеру як роздрiбних так i гуртових цiн

показують статистичну залежнiсть динамiки роздрiбних цiн вiд поведiнки

гуртових, що дає можливiсть використання моделей для оцiнки реакцiй на

збурення.

Гiпотеза щодо наявностi асиметрiї формується в вiдповiдностi до зна

чень коефiцiєнтiв у вiдповiдних режимах моделi(коефiцiєнти при ростi цiн

та коефiцiєнти при зниженнi). Результати тестiв показують, що як роздрi

бнi так i гуртовi цiни характеризуються асиметричною поведiнкою. Так при

вiдповiдних коефiцiєнтах, що вiдповiдають за перiоди зростання спостерi
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Рис. 2.7. Траєкторiї росту цiн моделей з рiзною кiлькiстю агентiв
Джерело: складено автором.

гаємо бiльший вплив, нiж в перiоди зниження цiни. Слiд також зазначити,

що не лише роздрiбнi цiни, а й цiни дрiбного гурту проявляють деяку iнер

цiйнiсть при коливаннях свiтових цiн.

Для оцiнки величини асиметрiї побудуємо кумулятивнi функцiї реа

кцiї7 (далi – КФР) для роздрiбних та гуртових цiн.

КФР представляють собою реакцiю системи, а в нашому випадку -

моделi поведiнки цiн, на змiну вхiдних параметрiв, та оцiнюється за насту

пною формулою:

𝐶(𝑡) =

⎧⎨⎩ 𝐶0

𝐶0 + 𝐶𝑠

𝑡 < 0

𝑡 > 0
(2.16)

𝐶𝑅𝐹 (𝑡) =
𝑖=𝑡∑︁
𝑖=−1

𝑑𝑃 (𝐶(𝑖− 𝑙𝑎𝑔),...,𝐶(𝑖)) (2.17)

де 𝑑𝑃 () – модель, описана формулою 2.15, 𝑡 – час вiдносно початку

стрибка (в момент стрибка 𝑡 = 0), 𝐶0 – початкове значення залежної змiн

ної, 𝐶𝑠 – величина стрибка, 𝑙𝑎𝑔 – значення лагу моделi.
7В англомовнiй лiтературi вiдомi як CRF (cumulative responce function).
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Рис. 2.8. КФР на рiст та зниження цiн для стрибка в 0,1 грн/л за умови
високої маржi (праворуч) та низької маржi (лiворуч)

Джерело: складено автором.

Для оцiнки величини асиметрiї побудовано КФР для роздрiбних на

перiод в 30 днiв для значень стрибка в 0,1 грн/л (див. рис. 2.8). КФР за

умови росту цiн як для випадку з низькою маржею так i для випадку з

високою маржею завжди бiльша за КФР за умови зниження цiн. Разом з

тим, КФР на зниження цiн в обох випадках подiбна (рiзниця в 0,1 коп.),

а значить, що темп зниження цiн не залежить вiд рiвня прибутку роздрi

бного сегмента. Це може слугувати опосередкованим доказом недостатньої

ефективностi ринку.

2.2.3 Оцiнка еластичностей споживання нафтопродуктiв

Розумiння чутливостi споживання нафтопродукту до змiн у цiнах та

доходах має важливi наслiдки для рiзних аспектiв соцiально-економiчної

полiтики, наприклад, пов’язаної зi змiною клiмату, оподаткування та на

цiональної безпеки. У багатьох розвинутих країнах, зокрема в Сполучених

Штатах Америки короткострокова еластичнiсть цiн на нафтопродукти по

чала вивчатися з 1970-х рокiв минулого столiття. Проте аналiтики ринку

нафтопродуктiв та сумiжної з ним транспортної галузi вважають, що ела

стичнiсть попиту вiдрiзняється у рiзнi перiоди, що дало пiдставу висунути
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гiпотезу, що поведiнковi та структурнi чинники протягом останнiх декiль

кох десятилiть змiнюють реакцiю споживачiв США та iнших країн при

змiнi цiн на нафтопродукт. Зокрема, порiвнюючи перiоди з 1975 р. по 1980

р. та за 2001-2006 роки, було встановлено, що короткострокова еластичнiсть

цiни та доходу на бензин у цi два перiоди вiдносно високих цiн значно вiд

рiзняється вiд iнших перiодiв: вiд -0,034 до -0,777 протягом 2001-2006 рр.

проти -0,21 до -0,34 за перiод з 1975 р. по 1980 р., коли цiни були суттєво

нижчими.

В iнших країнах, наприклад, у таких як Iран, споживання бензину

довгий час розглядалось як субсидоване благо. Полiтика уряду до встанов

лення цiн нижче собiвартостi спонукала до надмiрного споживання, яка

значно зросло до 2006 року. Це спричинило серйозну кризу в Iранi, яка у

свою чергу породила економiчнi, полiтичнi та екологiчнi загрози [1, 52].

Споживання бензину перевищило рiвень виробництва, що призвело

до появи iмпорту бензину. Це не лише зменшення платiжного балансу еко

номiчно, але й пiдвищення енергетичної залежностi, полiтично, загрожува

ло країнi. Оскiльки споживання бензину несе в собi негативну екстерналiю,

вiдбувається забруднення навколишнього середовища, зменшуючи соцiаль

ний добробут [1]. Намагаючись покращити ситуацiю iранський уряд значно

пiдвищив цiну на бензин, скасувавши субсидiю в 2007 роцi [52]. Що призве

ло до певного падiння споживання, проте не так i не настiльки як очiку

валось. Полiтика може зменшити споживання, але незрозумiло, наскiльки

вона є ефективною у зменшеннi неефективностi. Для ринку нафтопроду

ктiв України всi цi зазначенi проблеми мали i мають мiсце, починаючи з

моменту становлення ринку з початку 90-х рокiв минулого столiття i до

цього часу.

У свiтовiй лiтературi iснує велика кiлькiсть дослiджень щодо оцiнок

еластичностей споживання нафтопродукту рiзними методами, а за три рi
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знi десятилiття Дал (2012), Дал i Штернер (1991) та Еспен (1998) класифi

кували важливi дослiдження за моделями та оцiнками [26, 27, 35].

З урахуванням особливостей цiноутворення на ринку нафтопродуктiв

наразi еластичнiсть прийнято оцiнювати на короткостроковому (short run

elаsticity) та довгостроковому (long run elasticity) iнтервалах. В обох випад

ках має мiсце як статична модель, де споживання нафтопродукту (позна

чимо як 𝐷) залежить вiд реальної цiни нафтопродукту (𝑃 ) та реального

доходу (𝐼𝑁𝐶), так i динамiчна модель, в якiй має бути вiдображено про

цес адаптацiї споживачiв до змiн в часi. Якщо дохiд або цiни змiнюються

протягом одного перiоду, а деякi споживачi вiдкладають свою реакцiю на

пiзнiший перiод, то поточне споживання не тiльки залежить вiд поточної

структури доходiв i цiн, а й вiд доходiв та цiн попереднiх перiодiв. Це i

приводить до iншого пiдходу моделювання цiєї динамiчної залежностi.

Найпростiше, але широко розповсюджене представлення динамiчної

поведiнки – це модель часткового коригування. Вона виражає кiлькiсть

спожитого продукту 𝐷, як функцiю реальної цiни на продукт 𝑃 , реаль

ного доходу 𝐼𝑁𝐶 та об’єму споживання в попереднiй перiод 𝐷𝑡−1. Маємо

наступнi рiзновиди моделi: модель корекцiї помилок ECM, статична мо

дель та динамiчна модель вiдповiдно. Розглянемо данi пiдходи для ринку

нафтопродуктiв України.

Але спочатку дослiдимо часовий ряд, що описує поведiнку спожива

ння нафтопродуктiв на прикладi часового ряду споживання бензину А-95

за даними [26, 27, 35]. На рис. 2.9 вiдображенi графiки логарифмiв спожи

вання, цiн та доходiв в Українi за перiод з 01.01.2011 р. по 30.06.2017 р.

Очевидна тенденцiя до зниження сподiвання та зростання цiн та доходiв.

Але яка характеристика ln(𝐷) як часового ряду?

По виду корелограми можна з великою ймовiрнiстю стверджувати,

що даний ряд нестацiонарний, оскiльки автокореляцiйна (АКФ) або час
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Рис. 2.9. Графiки поведiки часових рядiв логарифмiв споживання, цiн та
доходiв (LNDG – ln(𝐷), LNINC – ln(𝐼𝑁𝐶), LNP – ln(𝑃 )).

Джерело: складено за результатами розрахункiв автора.

ткова автокореляцiйна (ЧАКФ) функцiя спадає повiльно, що знаходить

вiдображення в тому, що 24 коефiцiєнти автокореляцiї виявляються значи

мо вiдмiнними вiд нуля. Крiм того 11 значень на лагах бiльше третього в

АКФ або ЧАКФ виявилися значимо вiдмiнними вiд нуля (див. табл. 2.7).

Проте, для отримання бiльш об’єктивної оцiнки стацiонарностi засто

суємо процедуру тесту Дiкi-Фуллера до часового ряду логарифма значень

щомiсячного споживання бензину за перiод з 01.01.2011 р. по 30.06.2017 р.

Перевiрка гiпотези про нестацiонарнiсть часового ряду зводиться до пе

ревiрки наявностi одиничного кореня в авторегресiйному рiвняннi 𝐴𝑅(1).

Причому, випадок значення кореня бiльше одиницi для даного тесту не роз

глядається, бо такi ряди скорiш свiдчать про катастрофiчний стан процесу

i не пiдлягають тестуванню по Дiкi-Фуллеру. Тест є одностороннiм, тобто

альтернативною гiпотезою є гiпотеза про те, що коефiцiєнт менше нуля.



104

Таблиця 2.7
Характеристики автокореляцiйної та часткової автокореляцiйної

функцiй (кiлькiсть спостережень – 78)

Вигляд АКФ Вигляд ЧАКФ Коеф. АКФ ЧАКФ Q-Стат. Ймовiрн.
. |******* . |******* 1 0,965 0,965 75,432 0,000
. |******* . | . | 2 0,928 -0,046 146,09 0,000
. |******| .*| . | 3 0,887 -0,067 211,57 0,000
. |******| . |*. | 4 0,854 0,089 273,08 0,000
. |******| .*| . | 5 0,817 -0,073 330,20 0,000
. |******| . | . | 6 0,781 -0,030 383,02 0,000
. |***** | . | . | 7 0,746 0,027 431,94 0,000
. |***** | . | . | 8 0,714 0,001 477,35 0,000
. |***** | .*| . | 9 0,676 -0,097 518,73 0,000
. |***** | . |*. | 10 0,651 0,173 557,67 0,000
. |***** | . | . | 11 0,631 0,040 594,70 0,000
. |**** | . | . | 12 0,611 -0,047 629,95 0,000
. |**** | **| . | 13 0,568 -0,322 660,88 0,000
. |**** | . | . | 14 0,524 -0,010 687,64 0,000
. |*** | . | . | 15 0,479 -0,030 710,35 0,000
. |*** | . | . | 16 0,440 0,015 729,81 0,000
. |*** | .*| . | 17 0,395 -0,077 745,76 0,000
. |*** | . | . | 18 0,354 0,018 758,78 0,000
. |** | . | . | 19 0,317 0,049 769,42 0,000
. |** | .*| . | 20 0,274 -0,153 777,52 0,000
. |** | . | . | 21 0,233 0,043 783,43 0,000
. |*. | . | . | 22 0,196 -0,039 787,70 0,000
. |*. | .*| . | 23 0,156 -0,159 790,48 0,000
. |*. | . | . | 24 0,120 0,013 792,16 0,000
. |*. | . | . | 25 0,077 0,022 792,86 0,000

Джерело: складено автором.

Тобто, якщо наявнiсть одиничного кореня встановлена тодi ряд - не

стацiонарний, якщо не встановлена – ряд, вiдповiдно, стацiонарний. Ста

тистика тесту Дiкi-Фулера (DF-статистика) - це статистика для перевiрки

значущостi коефiцiєнтiв лiнiйної регресiї, яка, проте, має розподiл даної ста

тистики вiдмiнний вiд класичного розподiлу (розподiл Стьюдента, асимпто
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тичний нормальний розподiл). Розподiл DF-статистики виражається через

вiнеровський процес i називається розподiлом Дiкi - Фуллера. У свiй час

Дiкi та Фуллер порахували опорнi значення статистики для визначення

факту наявностi одиничного кореня для рiзних рiвнiв статистичної зна

чимостi. В табл. 2.8 наведенi результати оцiнки нестацiонарностi часового

ряду ln(𝐷) за цим тестом.

Таблиця 2.8
Оцiнка нестацiонарностi ряду ln(𝐷) за DF-тестом

Показник Значення
Значення t-статистики Дiкi-Фуллера -0,247044
Критичнi значення:

1% -3,521579
5% -2,901217

10% -2,587981
Кiлькiсть спостережень: 74
Лаг 3
𝑅2 0,077868
Скоригований 𝑅2 0,024411
Середнє значення -0,013191
Стандартне вiдхилення 0,082434
Сума квадратiв залишкiв 0,457439
F-статистика 1,456646
Ймовiрнiсть вiдхилення гiпотези (F-стат.) 0,224891
Критерiй Шварца -1,957484
Статистика Дарбiна-Уотсона 1,965076

Джерело: складено автором.

Як ми бачимо, значення DF-статистики дорiвнює -0,247044. Виходить,

що навiть для рiвня значимостi 10% значення DF-статистики знаходиться

праворуч вiд опорного значення DF-статистики для наявностi одиничного

кореня. Виходить, часовий ряд ln(𝐷) є гарантовано нестацiонарним. Однак

застосування розширеного тесту Дiкi-Фуллера(ADF) показує, що цей ряд,

оцiнений у перших рiзницях є стацiонарним (див. табл. 2.9)
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Таблиця 2.9
Оцiнка нестацiонарностi ряду ln(𝐷) за АDF-тестом

Показник Значення
Значення t-статистики DF -7,143819
Критичнi значення:

1% -3,534868
5% -2,906923

10% -2,591006

Джерело: складено автором.

Значення DF-статистики дорiвнює -7,143819. Отже, навiть для рiвня

значимостi 1% значення DF-статистики знаходиться злiва по дiйснiй вiсi

вiд опорного значення DF-статистики для наявностi одиничного кореня.

Виходить, часовий ряд перших рiзниць ln(𝐷) є гарантовано стацiонарним.

2.2.3.1 Статична модель

Згiдно з попереднiми дослiдженнями, для вимiрювання еластичностi

цiни та доходу нафтопродукту, який є таким же, як i ранiше, застосовується

статична модель [27], що також називається "log-лiнiйна модель" [10]:

ln(𝐷𝑡) = α0 + α1 ln(𝑃𝑡) + α2 ln(𝐼𝑁𝐶𝑡) + ε𝑡 (2.18)

де ln – натуральний логарифм, 𝐷 – попит, 𝑃 – реальна цiна, 𝐼𝑁𝐶 –

дохiд, ε – залишковий член iз звичайними класичними характеристиками

ε𝑡 ∼ 𝑁𝐼𝐷(0,σ, 𝑢), а 𝑡 – перiод. Крiм того, α0 – вiльний член, α1 є довгостро

ковою еластичнiстю цiн, а α2 – довгостроковою еластичнiстю по доходу.

На основi пiдходу Енгела-Грейнджера (1987), коiнтеграцiйна регре

сiя сигналiзує про довготривалi вiдносини мiж змiнними. За умови, що всi

змiннi регресiї мають однакову ступiнь iнтеграцiї ρ, вона буде коiнтеграцiй

ною регресiєю, якщо залишковi ряди мають меншу ступiнь iнтеграцiї, нiж

ρ. У цьому випадку параметр α1 у рiвняннi 2.18 трактується як цiнова ела
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стичнiсть потреби нафтопродукту та α2 еластичнiсть доходу споживачiв

[3].

Короткострокову еластичнiсть нафтопродуктiв оцiнимо за iншою мо

деллю, а саме моделлю корекцiї помилок (ECM) [3, 32, 78, 90], яка полягає

в наступному:

∆ ln(𝐷𝑡) = β0 + β1∆ ln(𝑃𝑡) + β2∆ ln(𝐼𝑁𝐶𝑡) + β3𝑢𝑡 + ε𝑡 (2.19)

де ∆ – перша рiзниця, 𝑢 – оцiночними залишками в коiнтегруючiй

регресiї, ε – залишковий член, β0 – це вiльний член, а iншi символи були

поясненi в попереднiй моделi. Оскiльки було встановлено стацiонарнiсть

ряду перших рiзниць, то змiннi з одним ступенем iнтеграцiї стацiонарнi.

Отже, регресiя показує короткострокову перспективу. Коефiцiєнт β1 – це

цiнова еластичнiсть нафтопродукту споживання нафтопродукту, β2 – ела

стичнiсть споживання нафтопродукту по доходу. Коефiцiєнт β3 можна тра

ктувати як швидкiсть коригування [3].

2.2.3.2 Динамiчна модель

Динамiчна модель, має назву "модель часткового коригування" або

"модель ендогенного запiзнення" [27], застосовується для перевiрки резуль

татiв статичної моделi. Динамiчна модель полягає в наступному:

ln(𝐷𝑡) = θ0 + θ1 ln(𝑃𝑡) + θ2 ln(𝐼𝑁𝐶𝑡) + θ3 ln(𝐷𝑡−1) + ε𝑡 (2.20)

де 𝐷𝑡−1 – попит на нафтопродукт за попереднiй перiод, θ0 – вiль

ний член, θ1 – короткострокова цiнова еластичнiсть, θ2 – короткострокова

еластичнiсть по доходу, θ3 – це коефiцiєнт попиту на нафтопродукт за по

переднiй перiод.

У цiй моделi коефiцiєнти довготривалої еластичностi по цiнi та доходу

дорiвнюють θ1/(1−θ3) i θ2/(1−θ3) вiдповiдно [11, 83]. На основi даних мо

делей та встановлених властивостей дослiджуваного часового ряду оцiнимо
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значення еластичностей. Оцiнка довгострокової еластичностi на основi ста

тичної моделi розрахована для київського регiону з використанням пакету

Eview, а результати надано у табл. 2.10.

Таблиця 2.10
Оцiнка довгострокової еластичностi на основi статичної моделi

(на основi рiвняння 2.18)

Коефiцiєнт Значення Станд. похибка t-стат. Ймовiрнiсть(>t)
α0 13,27138 0,720008 18,43228 0,0000
α1 -1,252979 0,108011 -11,60044 0,0000
α2 -0,006952 0,113845 -0,061068 0,9515

Джерело: складено за розрахунками автором

Таким чином довгострокова еластичнiсть для бензину по цiнi складає

-1,252979, вiдповiдно довгострокова оцiнка еластичностi вiд доходу складає

-0,006952.

Оцiнку короткострокової еластичностi на основi моделi ЕСМ, розра

ховану з використанням статистичного пакету Eview, надано у табл. 2.11.

Розрахунки показують, що короткострокова еластичнiсть бензину по цiнi

дорiвнює -0,529817, вiдповiдно по доходу складає 0,056352.

Таблиця 2.11
Оцiнка короткострокової еластичностi на основi моделi ЕСМ

Коефiцiєнт при Значення Станд. похибка t-стат.
константа 4,564986 1,66760 2,73746
ln(𝐷𝑡−1) 0,751738 0,12692 5,92270
ln(𝐷𝑡−2) -0,120573 0,11743 -1,02681
ln(𝑃𝑡) -0,529817 0,14350 -3,69213
ln(𝐼𝑛𝑐𝑡) 0,056352 0,08437 0,66791

Джерело: складено за розрахунками автором
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Застосування динамiчної моделi дозволяє зробити альтернативнi оцiн

ки еластичностей з врахуванням впливу попереднього споживання на за

пит споживання в даний момент. Використовуючи пакет Eview отримуємо

оцiнки еластичностей попиту бензину в табл. 2.12.

Таблиця 2.12
Оцiнка еластичностi попиту бензину за динамiчною моделлю

(на основi рiвняння 2.20)

Коефiцiєнт Значення Станд. похибка t-стат. Ймовiрнiсть(>t)
θ0 13,53510 0,690085 19,61368 0,0000
θ1 -1,388260 0,211776 -6,555318 0,0000
θ2 -0,007221 0,109901 -0,065706 0,9478
θ3 0,007747 0,011391 0,680065 0,4986

Джерело: складено за розрахунками автором

Оцiнка довгострокової еластичностi за динамiчною моделлю для ела

стичностi по цiнi -1,388260, а довгострокова оцiнка еластичностi вiд доходу

складає -0,007221, еластичнiсть вiд попиту попереднього перiоду 0,007747.

Порiвняння довгострокових оцiнок еластичностi по цiнi за статичною та ди

намiчною моделлю показує, що оцiнки мають однаковий мiнус, що приро

дньо i несуттєво вiдрiзняються по модулю вiдповiдно: -1,252979 та -1,38826

довгострокова оцiнка еластичностi вiд доходу за статичною та динамiчною

моделлю складає: -0,006952 та -0,007221.

Вiд’ємна еластичнiсть по доходу дещо неочiкувана, проте модулi оцi

нок практично спiвпадають i вони близькi до нуля, а квадратичнi похибки

на один-два порядки бiльшi самої оцiнки, що свiдчить, що довгострокова

оцiнка еластичностi статистично ненадiйна i може бути прийнята за нульо

ву.
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2.2.3.3 Оцiнка еластичностей попиту на групу товарiв

Iснує декiлька моделей по оцiнцi попиту на групу товарiв, що базую

ться на оцiнцi еластичностей: translog, AIDS, QUAIDS та SEDS [22, 29, 31,

73]. Першi три моделi систем попиту основанi на так званих ”гнучких фун

кцiональних формах”, значення обсягiв споживання використовуються в

моделi не напряму, а через рiвняння оцiнки частки споживання. Такий пiд

хiд є дiєвим при оцiнцi системи з використанням рiзних по призначенню

товарiв. Модель SEDS (substitution elasticity demand system), на вiдмiну

вiд iнших, оперує фактичними частками споживання кожного товару та

фактичними обсягами споживання, що добре пiдходить до оцiнки спожи

вання автомобiльного палива.

Базовим рiвнянням моделi SEDS представлене формулою:

ln(𝑄𝑖) = α𝑖 + η𝑖𝑖 ·

⎡⎢⎣ln(𝑃𝑖)−
ln(𝑌 )−

∑︀
𝑘 ̸=𝑖

𝑠𝑘 · ln(𝑃𝑘)

𝑠𝑖

⎤⎥⎦
+
∑︁
𝑗 ̸=𝑖

σ𝑖𝑗 𝑠𝑗 ·

⎡⎢⎣ln(𝑃𝑗)−
ln(𝑌 )−

∑︀
𝑘 ̸=𝑖

𝑠𝑘 · ln(𝑃𝑘)

𝑠𝑖

⎤⎥⎦
(2.21)

де 𝑠𝑖 - частка споживання товару 𝑖 в загальному споживаннi, η𝑖𝑗 –

еластичнiсть товару 𝑖 по цiнi товару 𝑗, σ𝑖𝑗 – еластичностi замiщення товару

𝑖 товаром 𝑗, 𝑄𝑖 – об’єм споживання товару 𝑖, 𝑃𝑖 – цiна товару 𝑖, 𝑌 – дохiд

споживачiв.

По кожному з товарiв 𝑖 = 1..𝑁 , що оцiнюються в моделi, складається

базове рiвняння, а сукупнiсть таких рiвнянь складають систему попиту.

На вiдмiну вiд попередньої моделi в данiй поряд з власною цiновою

еластичнiстю η𝑖𝑖 з’являються σ𝑖𝑗 – еластичностi замiщення товару 𝑖 това

ром 𝑗. Оскiльки цi еластичностi симетричнi (σ𝑖𝑗 = σ𝑗𝑖 (слiд мати на увазi це

припущення при аналiзi результатiв), то кiлькiсть параметрiв в моделi для

оцiнки зменшується з 𝑁(𝑁 + 1) до 𝑁 + 𝑁(𝑁 − 1)/2, що забезпечує кращi
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статистичнi характеристики значущостi коефiцiєнтiв в порiвняннi з iнши

ми моделями. Для переходу до Маршалiвських перехресних еластичностей

(η𝑖𝑗) використовуються наступне спiввiдношення:

η𝑖𝑗 = 𝑠𝑗 · (σ𝑖𝑗 − η𝑖𝑌 ) (2.22)

де, η𝑖𝑌 - еластичнiсть по доходу, що визначається наступним спiввiд

ношенням:

η𝑖𝑌 =

−η𝑖𝑗 −
∑︀
𝑗 ̸=𝑖

𝑠𝑗 · σ𝑖𝑗

𝑠𝑖
(2.23)

Для побудови моделi SEDS по роздрiбному ринку автомобiльного па

лива використовувались зваженi по кiлькостi пропозицiй середньомiсячнi

роздрiбнi цiни на автомобiльне паливо. В якостi статистики по доходам

використовувались данi державної служби статистики України по iндексу

реальної заробiтної плати в Українi. Основним обмеженням на кiлькiсть

груп товарiв в моделi складають данi по обсягам споживання автомобiль

ного палива через АЗС.

В даних державної служби статистики до 2011 року видiлялися лише

бензини та дизельне пальне, а пiсля 2011 - бензини по маркам: А-80, А-92

та А-95 (разом з А-98), дизельне пальне, зрiджений газ(пропан-бутан), сти

снений газ(метан). Таким чином ринок подiлено на 6 груп товарiв, а оцiн

ка моделi проводилась для всiєї України за даними з сiчня 2011 по квiтень

2015 р. Розрахунки проводились за допомогою мови R та пакету systemfit

з використанням методу "SUR" для оцiнки системи рiвнянь.

Результат iдентифiкацiї системи представлено в табл. 2.13. Як бачи

мо, всi коефiцiєнти являються статистично значущi. Тут i надалi наступнi

позначення будуть вiдображати такi види палива: 80 – бензини А-76/А-80,

92 – бензин А-92, 95 – бензин А-95, DT – дизельне пальне, LPG – скрапле

ний газ, LNG – метан, що використовується як моторне паливо.
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Таблиця 2.13
Результат iдентифiкацiї моделi SEDS

Коефiцiєнт Значення Std. Error t-стат. Ймовiрн.(t-стат.)
80_(Intercept) 6,9067303 0,2980659 23,17182 2,22e-16
92_(Intercept) 10,8577729 0,4576336 23,72591 2,22e-16
95_(Intercept) 10,7149900 0,4020786 26,64900 2,22e-16
DT_(Intercept) 11,0060547 0,2706424 40,66641 2,22e-16
LPG_(Intercept) 8,6047869 0,2540975 33,86411 2,22e-16
LNG_(Intercept) 6,9744512 0,3020220 23,09253 2,22e-16
eta_80 -0,4675326 0,0515427 -9,07079 2,22e-16
eta_92 -0,3212536 0,0737805 -4,35418 1,86e-05
eta_95 -0,3510144 0,0694905 -5,05125 7,84e-07
eta_DT -0,3336924 0,0580890 -5,74450 2,36e-08
eta_LPG -0,5033012 0,0475488 -10,58494 2,22e-16
eta_LNG -0,5394477 0,0507856 -10,62206 2,22e-16
sigma_80_92 0,4717194 0,0515480 9,15106 2,22e-16
sigma_80_95 0,4677779 0,0515529 9,07375 2,22e-16
sigma_80_DT 0,4671192 0,0519206 8,99680 2,22e-16
sigma_80_LPG 0,4622603 0,0517079 8,93984 2,22e-16
sigma_80_LNG 0,4861192 0,0505936 9,60831 2,22e-16
sigma_92_95 0,3420159 0,0835112 4,09545 5,49e-05
sigma_92_DT 0,3574673 0,0705228 5,06882 7,21e-07
sigma_92_LPG 0,5120378 0,0493629 10,37293 2,22e-16
sigma_92_LNG 0,5443898 0,0523169 10,40562 2,22e-16
sigma_95_DT 0,4086964 0,0670014 6,09982 3,45e-09
sigma_95_LPG 0,5247443 0,0478130 10,97492 2,22e-16
sigma_95_LNG 0,5421713 0,0504523 10,74622 2,22e-16
sigma_DT_LPG 0,5167448 0,0477575 10,82019 2,22e-16
sigma_DT_LNG 0,5429294 0,0509071 10,66511 2,22e-16
sigma_LPG_LNG 0,5400283 0,0478073 11,29595 2,22e-16

Джерело: складено автором

В табл. 2.14 представлена матриця цiнових еластичносте разом з ела

стичностями по доходу. Як бачимо на вiдмiну вiд попереднiх дослiджень,

маємо досить високий показник еластичностi (для бензинiв -0,3 проти -0,14

в [26]), хоча попит на автомобiльне пальне так i залишається нееластичним.

Поряд з цим спостерiгаємо збiльшення сили впливу доходу на споживання

бiльш дорогих марок палива в порiвняннi з «бюджетними»(для бензину

А-95 еластичнiсть по доходу дещо вища нiж у А-92 та А-80).

Слiд зазначити, що в моделi не розглядається статистика по конкре

тним споживачам (адже змiнювати тип палива з бензину на дизельне па
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Таблиця 2.14
Матриця еластичностей η

Група 𝑃80 𝑃92 𝑃95 𝑃𝐷𝑇 𝑃𝐿𝑁𝐺 𝑃𝐿𝑃𝐺 Дохiд
𝑄80 -0,468 0,074 0,093 0,097 0,008 0,016 0,400
𝑄92 0,002 -0,321 0,070 0,070 0,006 0,007 0,553
𝑄95 0,001 0,040 -0,351 0,059 0,004 0,003 0,621
𝑄𝐷𝑇 0,002 0,049 0,071 -0,334 0,005 0,005 0,592
𝑄𝐿𝑁𝐺 0,001 0,037 0,046 0,044 -0,503 0,007 0,615
𝑄𝐿𝑃𝐺 0,003 0,056 0,069 0,063 0,008 -0,539 0,465

Джерело: складено автором

ливо можливо лише при змiнi авто), однак показники впливу цiни бензину

на дизельне паливо свiдчить про те, що при покупцi нового авто споживач

вiддасть перевагу дизельному двигуну перед бензиновим.

Оскiльки при формуваннi цiн на рiзнi марки бензину здебiльшого

орiєнтуються на марку А-95, то при зростаннi цiн маємо деякий переплив

споживачiв з дорогого А-95 до бiльш дешевого А-92. Аналогiчна ситуацiя

спостерiгається i бензином А-80, однак в зв’язку з його вiдсутнiстю на рин

ку данi показники втрачають актуальнiсть.

Окремо видiляються стисненi та зрiдженi гази (LNG та LPG). Цiни

на цi «альтернативнi» палива зовсiм не впливають на споживання бензинiв

та дизелiв, однак зворотнiй вплив бiльш сильний. Це пояснюється можли

вiстю змiни палива мiж рiдким i газоподiбним практично миттєво, пiсля

встановлення паливної установки. Вiдсутнiсть взаємозв’язку мiж стисне

ним i зрiдженим газами спричинена несумiснiстю використовуваних палив

них установок.

Аналiз змiни еластичностей пiсля дестабiлiзацiї економiки в 2014 р.

порiвняємо цiновi еластичностi попиту за даними 2008–2013 рр. з оцiнками

еластичностей в перiод з 2014 р. по 2016 р. За основу вiзьмемо базовi види
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пального: бензин А-95 та дизельне паливо. Як бачимо з табл. 2.15 еласти

чностi значно зросли пiсля 2014 р. Крiм того слiд зазначити, що показники

2008-2013 рр. дещо вищi за попереднi оцiнки, що свiдчить про суттєвi змi

ни в поведiнцi споживачiв бензинiв. Еластичностi по дизельному пальному

майже iдентичнi попереднiм дослiдженням, однак точнiсть оцiнки дещо

гiрша. Результати розрахункiв див. в додатку В.

Таблиця 2.15
Порiвняння еластичностей попиту за цiною в перiод 2008–2013

рр. та 2014–2016 рр.

Товар Еласт. за 2008–2013 рр. Еласт. за 2014–2016 рр.
Бензин А-95 -0,52 -0,75
Дизельне пальне -0,17 -0,49

Джерело: складено за розрахунками автора.

2.3 Система розпiзнавання загроз дестабiлiзацiї цiн на ринку

нафтопродуктiв

Для адекватної оцiнки ситуацiї на ринку окрiм статистичних показни

кiв та прогнозiв слiд також враховувати важко детермiновану складову –

загрози. Загрози (або ризики) дестабiлiзацiї цiн на ринку нафтопродуктiв –

подiї, що можуть суттєво вплинути на поведiнку гравцiв на ринку. Це такi

подiї як змiна податкової полiтики, втрата шляхiв постачання продукцiї,

рiзнi економiчнi змiщення та iншi. Хоча майже всi фактори цiноутворення

можна описати числовими показниками, деякi з них надходять з затрим

кою, а деякi - неможливо представити в числовому виглядi. Разом з цим

такi фактори впливають на поведiнку цiн i можуть враховуватись в побудо

вi прогнозiв. Тому постає питання щодо своєчасного розпiзнавання таких

загроз з певним аналiзом їх впливу.
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Загрози дестабiлiзацiї цiн на ринку нафтопродуктiв можна роздiлити

на декiлька категорiй:

– Внутрiшнi:

– Загрози пов’язанi з нерiвномiрнiстю розподiлу продавцiв та

зловживанням ринковою владою.

– Загрози пов’язанi з низькою якiстю палива.

– Загрози пов’язанi з неповнотою iнформацiї про ринок (сю

ди ж непрозорiсть ринку, необiзнанiсть споживачiв i асиме

трiя iнформацiї).

– Недостатня диверсифiкацiя постачальникiв.

– Загрози затiнення ринку (контрабанда / значне заниження

цiн).

– Зовнiшнi:

– Загрози пов’язанi з частими змiнами законодавчої бази та

непередбачуванiстю таких змiн.

– Зниження купiвельної спроможностi споживачiв та змiна

попиту (сезонна/несезонна).

– Загрози пов’язанi з iнфраструктурною складовою (вихiд з

ладу транспортних шляхiв, баз зберiгання, нафтопроводiв,

переробних потужностей i т.д.).

– Значна волатильнiсть факторiв цiноутворення (цiни, кур

си, податки).

– Змiна навколишнього середовища (значнi коливання темпе

ратури та рiзнi погоднi явища).

– Рiзнi полiтико-економiчнi загрози, що здатнi призвести до

зриву поставок сировини, та дефiциту ресурсу на ринку.

Основними джерелами даних про такi загрози є самi учасники ринку,

вiдповiднi органи влади, рiзноманiтнi мiжнароднi агентства та iншi. Для
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агрегацiї цiєї iнформацiї можна використати засоби масової iнформацiї в ме

режi iнтернет та офiцiйнi сайти державних установ, зарубiжних агентств.

Враховуючи темпи росту iнформацiї в свiтi, об’єми такої iнформацiї будуть

досить значнi, i з часом будуть лише зростати.

Прикладом такої iнформацiї є наступне повiдомлення [99]:

В Ивано-Франковской области произошла авария на нефтепроводе.
Аварийная бригада Надвирнянского НГДУ, прекратила подачу по
нефтепроводу, который принадлежит Надвирнянскому НГДУ и начала
работы по ликвидации разгерметизации нефтепровода, сбору разлитой
нефти и слоя почвы.

Окрiм постiйного росту iнформацiї зростає кiлькiсть повiдомлень, що

дублюють одну й ту ж iнформацiю про загрози, iнформацiя представлена

в виглядi тексту, обробка та осмислення якого займає людськi ресурси, iн

формацiя може бути представлена на рiзних мовах. Це призводить до зна

чних витрат при аналiзi таких подiй експертами. Виходом з такої ситуацiї

є побудова системи автоматичної класифiкацiї повiдомлень.

2.3.1 Пiдходи до вирiшення задач класифiкацiї повiдомлень

Дана задача є рiзновидом задачi класифiкацiї текстiв, що використо

вується для електронної пошти чи документообороту. Класичний пiдхiд ви

рiшення такої задачi – формування ряду формальних признакiв для кожно

го класу документу. Видiлення таких признакiв зазвичай проводиться за

допомогою статистичного аналiзу та логiчних припущень. Одним з прикла

дiв такого пiдходу є задача реалiзацiї спам фiльтра для електронної пошти:

формується набiр правил вигляду "якщо текст мiстить ... то ...", вiд

повiдно до яких вирiшується потрапляє лист в спам чи нi. Це призводить

до того, що для виведення таких правил для кожного класу текстiв слiд

проводити їх ручний аналiз.
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Альтернативою є пiдхiд машинного навчання (machine learning) пе

ревагами якого є точнiсть, порiвнянна з оцiнкою, досягнутої експертами

фахiвцями, та значна економiя квалiфiкованої робочої сили для побудови

класифiкатора або для його перенесення на iнший набiр категорiй.

Iснує декiлька моделей представлення текту, що використовуються

для задач класифiкацiї [42, 69]. Найбiльш простою та поширеною є Term

Vector Model, що в свою чергу є рiзновидом бiльш широкого класу вектор

них моделей представлення документiв8.

Веркторна модель представлення (vector space model, [81])9 – модель

представлення набору документiв в єдиному векторному просторi. Прин

цип цiєї моделi доволi простий.

Нехай в нас є деякий набiр документiв 𝐷𝑗, 𝑗 = 1 . . . 𝐾. Кожен з доку

ментiв представляє собою послiдовнiсть термiв, з певного перелiку термiв

𝑊𝑖, 𝑗 = 𝑖 . . . 𝑁 . Тодi, векторне представлення документу з набору 𝐷 матиме

наступний вигляд:

𝐷𝑗 = (𝑤1𝑗, 𝑤2𝑗, . . . , 𝑤𝑛𝑗) (2.24)

де 𝑤𝑖𝑗 – коефiцiєнт, що характеризує вагу терма 𝑖 в документ 𝑗.

Якщо ж в якостi документу розглядати текстовi повiдомлення, а в

якостi термiв – слова, що складають текст повiдомлення, то можна засто

сувати цей пiдхiд для переходу вiд текстової форми повiдомлення до його

векторної форми для подальшої обробки. Такий пiдхiд є класичним для

автоматизованої обробки текстiв [5].

В найпростiшому випадку коефiцiєнт 𝑤𝑖𝑗 в формулi 2.24 є числом вхо

джень слова 𝑖 в текст 𝑗, або його частотою появи в документi при нормалi

зацiї вектора. Такий пiдхiд є простим з точки зору реалiзацiї та осмислення

значення вектору, однак основним недолiком є необхiднiсть окремо зберi
8Мається на увазi документiв, що мiстять в собi текст.
9В сферi обробки природних мов найпоширенiшим рiзновидом є так звана модель набору

слiв (англ. – bag-of-words model).
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гати повний словник слiв, що зустрiчаються в текстах. Якщо ж пiд час

обробки документу, в словнику буде вiдсутнiй термiн, що зустрiвся в ново

му текстi, його слiд додати, а всi вже обробленi тексти знову перевести в

векторну форму по оновленому словнику. Альтернативою є використання

хеш-функцiй.

Хеш-функцiя – функцiя, що перетворює масив вхiдних даних довiль

ної довжини в числову послiдовнiсть фiксованої довжини в двiйковiй си

стемi числення (результат називається хеш-значенням, або просто хешем).

Хеш-функцiї мають наступнi особливостi (перелiчено не всi, а лише важли

вi особливостi в контекстi дослiдження):

– хеш-функцiя є детермiнованою;

– хеш-функцiя для невеликих вiдхилень у вхiдних даних повертає

результати також з невеликими вiдхиленнями10;

– хеш-функцiя має рiвномiрний розподiл на всьому дiапазонi значень;

– хеш-функцiя не має оберненої функцiї;

– хеш-функцiя має колiзiї.

Недолiки використання в контекстi обробки документiв, витiкають з

самої сутi хеш-функцiї. Колiзiя – ситуацiя, коли для двох рiзних вхiдних

даних функцiя повертає однаковий результат, оскiльки кiлькiсть iнформа

цiї на входi функцiї зазвичай є бiльшою за хеш-значення. Це є негативним

ефектом, однак, за рахунок вимоги рiвномiрностi розподiлу на значеннях

хеш функцiї, ймовiрнiсть колiзiй мiнiмiзується.

I хоча негативнi ефекти щодо точностi представлення в векторнiй

формi та неможливостi визначення, якi саме особливостi бiльш важливi

для представлення тексту (за рахунок вiдсутностi оберненої функцiї) i зни

жують практичнiсть в порiвняннi з словниковим пiдходом, переваги вiд
10На англ. – locality sensitive hashing. Не всi хеш-функцiї мають таку особливiсть. Бiльш

того, в таких сферах як криптографiя та цiлiснiсть даних дана особливiсть хеш-функцiї є
неприйнятною. Тому для обробки текстiв не всi хеш функцiї показують якiснi результати.
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швидкостi роботи та вбудованому зменшеннi розмiрностi даних роблять їх

кращими кандидатами векторизацiї текстiв.

Наступний етап обробки – побудова класифiкатора векторних пред

ставлень текстiв. Для реалiзацiї класифiкацiї текстiв в даному дослiдженнi

обрано алгоритм Random Forest.

2.3.2 Класифiкатор Random Forest

В даний час алгоритм машинного навчання пiд назвою Random Forest

(RF) вважається одним з класифiкаторiв що поєднують простоту та то

чнiсть класифiкацiї. Це привертає увагу багатьох дослiдникiв. Алгоритм

по сутi заснований на деревах рiшень, якi працюють в ансамблi. Вiн роз

роблений з двох успiшних пiдходiв до удосконалення процесу навчання,

запропонованих ранiше [15, 82].

Перший пiдхiд – це ансамбль дерев, де кожне дерево росте, треную

чись за зразком, отриманим без замiни з навчальної вибiрки. Це вiдомий

метод навчання ансамблю, де помилка узагальнення зменшується через об’

єднання результатiв декiлькох однакових моделей (аналог процедури голо

сування), якi зазвичай не спроможнi стабiльно та ефективно засвоювати

iнформацiю. Другий – подiл даних для тренування, що подаються на дере

ва для навчання, випадковим чином.

Незважаючи на успiх попереднiх пiдходiв у пiдвищеннi точностi кла

сифiкацiї, кожен з них має свої недолiки. Технiка об’єднання кiлькох учнiв

в ансамблi показує кращу продуктивнiсть (найменшу помилку узагальнен

ня), коли навченi моделi якомога бiльше вiдрiзняються. Iншими словами,

помилка узагальнення зростає в мiру збiльшення кореляцiї мiж учнями в

ансамблi. Тому ансамбль повинен складатися з слабко навчених та неста

бiльних моделей, оскiльки сильнi моделi, скорiш за все, будуть бiльш тiсно
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пов’язанi мiж собою, що проявиться в кращiй iндивiдуальнiй точностi мо

делей, що знижуватиме узагальнену точнiсть ансамблю.

Алгоритм Random Forest вирiшує описану задачу шляхом мiнiмiзацiї

кореляцiї при збереженнi звязностi моделей [67]. Це досягається шляхом

введення випадковостi в навчальний процес. Зокрема, випадковий вибiр

ознак призводить до того, що рiзнi учнi все ще iндивiдуально сильнi зав

дяки випадковому розщепленню, використовуючи функцiю оцiнка найкра

щого подiлу. Ще одна властивiсть, що збiльшує рiзноманiтнiсть, полягає в

тому, що дерева не обрiзаються пiд час росту. Замiсть цього рiст припиня

ється, коли досягається обмеження розмiру дерева.

Це означає, що Random Forest має тiльки два основних параметри, якi

суттєво впливають на його продуктивнiсть. Кiлькiсть дерев 𝑚 в ансамблi

для зростання i кiлькiсть ознак 𝑘 для випадкового вибору при кожному

подiлi [82].

Алгоритм 1 Базовий алгоритм Random Forest
Вхiд: набiр даних 𝑇 = (𝑥,𝑦), кiлькiсть дерев 𝑚, кiлькiсть випадкових

ознак 𝑘

Результат: набiр пiдготовлених дерев
1: Iнiцiалiзацiя RF (iнiцiалiзацiя лiсу)
2: for 𝑖 = 1..𝑚 do
3: 𝑇 ′ ← 𝑏𝑜𝑜𝑡𝑠𝑡𝑟𝑎𝑝(𝑇 )

4: 𝑇𝑟𝑒𝑒← 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝐷𝑇 (𝑇 ′,𝑘)

5: додати 𝑇𝑟𝑒𝑒 до RF
6: end for

Джерело: [15, 82]

Алгоритм 1 показує методику побудови ансамблю дерев рiшень. Фун

кцiя 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛_𝑑𝑡(𝑇 ′, 𝑘) виконує тренування дерева рiшень на бутстрап-вибiрцi

𝑇 ′, вибираючи 𝑘 ознак випадковим чином при кожному розщепленнi. Про

цес навчання дерева рiшень наведено в рекурсивному алгоритмi 2.
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Алгоритм 2 Дерево прийняття рiшень
Вхiд: зразок 𝑇 = (𝑥,𝑦), кiлькiсть випадкових ознак 𝑘, максимальна кiль

кiсть листкiв 𝑙𝑠𝑖𝑧𝑒

Результат: 𝑇𝑟𝑒𝑒 - навчене дерево прийняття рiшень
1: Iнiцiалiзацiя дерева 𝑇𝑟𝑒𝑒, загальна кiлькiсть ознак 𝑓𝑛𝑢𝑚, початкова

кiлькiсть меж 𝑡𝑛𝑢𝑚

2: function train_dt(T, k)
3: if 𝑠𝑖𝑧𝑒𝑜𝑓(𝑇 ) <= 𝑙𝑠𝑖𝑧𝑒 then
4: 𝑙𝑎𝑏𝑒𝑙← 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑜𝑓(𝑚𝑎𝑥 в ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚(𝑇 ))

5: else
6: 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛← 𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚(𝑘, 𝑓𝑟𝑜𝑚, 𝑓𝑛𝑢𝑚)

7: 𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑𝑠← 𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚(𝑡𝑛𝑢𝑚)

8: (𝑓, 𝑡)← 𝑚𝑎𝑥 з функцiї розбиття на 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 та 𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑𝑠

9: (𝑙𝑒𝑓𝑡𝑇, 𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡𝑇 )← 𝑠𝑝𝑙𝑖𝑡(𝑇, 𝑓, 𝑡)

10: лiвий нащадок поточного вузла ← 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛_𝑑𝑡(𝑙𝑒𝑓𝑡𝑇, 𝑘)

11: правий нащадок поточного вузла ← 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛_𝑑𝑡(𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡𝑇, 𝑘)

12: end if
13: end function
Джерело: [15, 82]

Як видно присутнi декiлька вiдмiнностей вiд класичного алгоритму

ID311. Перший з них – критерiй завершення рекурсiї: зростання дерева (або

додавання нових дочiрнiх вузлiв) зупиняється при досягненнi мiнiмального

розмiру вузла, тобто вузол стає листом, i призначається найбiльш пошире

на мiтка класу. Крiм того не виконується процедура обрiзки, що збiльшує

рiзноманiтнiсть ансамблiв i зменшує кореляцiю.

Ще одною особливiстю алгоритму є вибiр випадкової пiдмножини з

множини ознак та прийняття рiшення виходячи з кращих ознак в цiй пiд

множинi для виконання наступного подiлу. Для кожної ознаки з такої пiд

множини створюється набiр випадкових порогових значень розмiром 𝑡𝑛𝑢𝑚.
11Алгоритм ID3 – один з алгоритмiв побудови дерева прийняття рiшень за деяким набо

ром даних, що запропонований Р.Дж.Квiнланом в [76]. Часто використовується в машинному
навчаннi при обробцi природних мов.
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Розмiр пiдмножини має бути малим, наприклад. Часто використовуванi

значення є: 𝑘 =
√
𝑓𝑛𝑢𝑚 або 𝑘 = log(𝑓𝑛𝑢𝑚) [15]. Пара значень ознака

/порiг, що максимiзує функцiю подiлу, фiксована i використовується для

подiлу. Загальна форма функцiї подiлу, що базується на неодноманiтьнiстi

має наступний вигляд [80]:

𝐼(ν𝑗) = 𝑖𝑚𝑝(𝑦)−
∑︁
𝑗

⃒⃒
𝑇ν𝑗
⃒⃒

|𝑇 |
𝑖𝑚𝑝(𝑦|ν𝑗) (2.25)

де ν𝑗 – набiр iндексiв подiлу, 𝑖𝑚𝑝(𝑦) – неодноманiтьнiсть12 ярликiв класiв

перед розкладанням, 𝑖𝑚𝑝(𝑦|ν𝑗) – неодноманiтьнiсть мiток класiв пiсля роз

щеплення на ν𝑗. Збiльшення 𝐼 може дати кращий подiл. Найбiльш часто

застосовуються такi функцiї подiлу – мiра Джiнi:

𝐼𝐺 =
∑︁
𝑖

𝑝𝑖(1− 𝑝𝑖)−
|𝑇𝑙|
|𝑇 |
∑︁
𝑖

𝑝𝑙𝑖(1− 𝑝𝑙𝑖)−
|𝑇𝑟|
|𝑇 |

∑︁
𝑖

𝑝𝑟𝑖 (1− 𝑝𝑟𝑖 ) (2.26)

та мiра росту iнформацiї (зменшення ентропiї):

𝐼𝐸 = 𝐻(𝑇 )− |𝑇𝑙|
|𝑇 |

𝐻(𝑇 |𝑇𝑙)−
|𝑇𝑟|
|𝑇 |

𝐻(𝑇 |𝑇𝑟) (2.27)

де 𝐻(𝑇 ) = −
∑︀

𝑖 𝑝𝑖 log 𝑝𝑖 – функцiя ентропiї, 𝑇𝑙, 𝑇𝑟 – лiва та права частини

подiлу, 𝑝𝑖, 𝑝𝑙𝑖, 𝑝𝑟𝑖 – ймовiрностi класу 𝑖 в екземплярах 𝑇 , 𝑇𝑙, 𝑇𝑟 вiдповiдно.

Таким чином, випадковiсть вводиться в процес навчання кожного дерева,

а завершений ансамбль складається з рiзнонавчених учнiв. Одним з цiн

них властивостей алгоритму Random Forest є те, що вiн не перенавчається

за умови встановлення великої кiлькостi дерев. Замiсть цього помилка уза

гальнення зменшується [15]. Верхня межа помилки узагальнення задається

наступним чином:

𝐺𝐸 6 ρ

(︂
1

𝑠2
− 1

)︂
(2.28)

де ρ – середнє значення кореляцiї, 𝑠 – сила ансамблю дерев. Отже, щоб

значною мiрою знизити похибку, слiд знижувати кореляцiю.
12В оригiналi – impurity of class labels
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Коли процедура навчання алгоритму Random Forest повнiстю завер

шується, вiн розглядається вже як сукупнiсть навчених дерев прийняття

рiшень. Щоб виконати класифiкацiю деякого зразка вхiдних даних 𝑥, ко

жне дерево приймає рiшення iндивiдуально, а потiм рiшення всiх дерев в

ансамблi об’єднуються, щоб сформувати рiшення ансамблю в цiлому. Най

простiший спосiб – це просте голосування, коли всi дерева рiвноправнi, а

остаточне рiшення приймається як бiльшiсть голосiв. Бiльш загальний пiд

хiд полягає в тому, щоб присвоювати ваги кожному дереву, роблячи деякi

з них бiльш впливовими, за iншi. Результат класифiкацiї перетворюється в

зважену суму результатiв окремих дерев [2]:

𝑦𝑖 =
∑︁
𝑗

𝑤𝑗𝑑𝑖𝑗 (2.29)

де 𝑤𝑗 > 0,
∑︀

𝑗 𝑤𝑗 = 1 – ваговi коефiцiєнти, 𝑦𝑖 – прогноз для класу 𝑖.

Враховуючи це, остаточне рiшення щодо класу, до якого належать вхiднi

данi, має наступний вигляд:

𝑦 = arg max
𝑗

𝑦𝑖 (2.30)

2.3.3 Зменшення розмiрностi

Random Forest добре працює на незначних вибiрках та розрiджених

даних, однак при його поєднаннi з векторним представленням на основi

хеш-функцiй зiткнулись з проблемою, що нiвелює всi переваги Random

Forest – на великих розмiрах векторного представлення даних розмiр моде

лi класифiкатора значно росте, що призводить до його уповiльнення. Для

мiнiмiзацiї цього ефекту рекомендується використовувати процедуру змен

шення розмiрностi даних [60].

Отже поєднання Хеш-функцiї для векторизацiї текстiв, а метод го

ловних компонент – для зменшення розмiрностi є логiчною звязкою алго

ритмiв для обробки. Вбудований механiзм зменшення розмiрностi даних,
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який базується на тому, що для невеликих вiдхилень вхiдних даних хешi та

кож матимуть близькi значення, дозволить групувати схожi по написанню

слова, а метод головних компонент - видiлить важливi групи.

2.3.4 Визначення оптимальних параметрiв алгоритмiв та оцiнка

точностi класифiкацiї

Побудова системи обробки та класифiкацiї текстiв проводилась на мо

вi Python, з використанням набору бiблiотек Scikit-learn [74]. Для оцiнки

параметрiв пiдготовлено 5840 класифiкованих повiдомлень, якi розбито на

8 класiв. Розподiл класiв нерiвномiрний та вiдповiдає частотi появи повi

домлень вiдповiдних класiв в ЗМI. Для тестовоої вибiрки використано 40%

з усiєї пiдготовленої вибiрки (розмiр вибiрки навчання – 3504, тестової –

2336 повiдомлень). Слiд зазначити, що для обробки повiдомлень викори

стовувалась процедура нормалiзацiї текстiв, що описана в роздiлi 2.3.5 та

реалiзована за допомогою пакету PyMorphy [63].

Враховуючи багатоетапову процедуру обробки та класифiкацiї, ви

значення оптимальних параметрiв будемо проводити по кожному етапу.

Однак, враховуючи характер впливу описаних етапiв на початковi данi,

оцiнку параметрiв будемо проводити в такiй послiдовностi:

1. оптимальнi критерiї алгоритму класифiкацiї Random Forest:

– кiлькiсть дерев в ансамблi (параметр 𝑚 в алгоритмi 1 на

ст. 120, далi по тексту позначатиметься як 𝑛_𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑠);

– вибiр функцiї подiлу: мiра Джiнi (формула 2.26 на ст. 122,

надалi позначатиметься як Gini) та мiра росту iнформацiї

(формула 2.27, надалi позначатиметься як Entropy);

2. мiнiмально достатнiй розмiр хешу в процедурi векторизацiї (далi

по тексту позначатиметься як 𝑛_𝑓𝑒𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠);
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3. довжина вихiдного вектору процедури зменшення розмiрностi (да

лi по тексту позначатиметься як 𝑛_𝑝𝑐𝑎).

В якостi хеш функцiї процедури векторизацiї обрано хеш-алгоритм

MurmurHash [4].
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Рис. 2.10. Залежнiсть точностi класифiкацiї алгоритму Random Forest вiд
кiлькостi дерев в ансамблi (𝑛_𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑠) за рiзних функцiй подiлу(Gini,

Entropy); 𝑛_𝑓𝑒𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 = 20000

Результати порiвняння роботи класифiкатора Random Forest наведенi

на рис. 2.10. Для пiдготовки даних використовувалася процедура вектори

зацiї хешуванням з 𝑛_𝑓𝑒𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 = 20000. Застосування функцiї подiлу Gini

показує дещо кращий результат нiж з використанням функцiї Entropy, хоч i

з незначним вiдривом (в середньому точнiсть вища на 2%), що ж до кiлько

стi дерев в ансамблi (𝑛_𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑠), то прийнятний результат спостерiгає

ться починаючи з 𝑛_𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑠 = 20. Починаючи з 𝑛_𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑠 = 70 –

точнiсть класифiкацiї становить вище 80% (з функцiєю Gini). Для подаль

ших розрахункiв вiзьмемо 𝑛_𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑠 = 100, а функцiю подiлу – Gini.

Слiд зауважити, що така кiлькiсть дерев прийнятна, враховуючи розмiр

вибiрки для навчання > 3000.
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Рис. 2.11. Залежнiсть точностi класифiкацiї алгоритмом Random Forest
вiд розмiру хешу (𝑛_𝑓𝑒𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠) в процедурi векторизацiї

Стандартний розмiр хешу в процедурi векторизацiї становить 220,

однак зi значним розмiром вибiрки для навчання пiдготовка даних може

вимагати значних об’ємiв пам’ятi. Тому наступним кроком є визначення

оптимального розмiру хешу в процедурi векторизацiї. На рис. 2.11 наведе

но залежнiсть точностi класифiкацiї вiд розмiру хешу. Отже починаючи з

212, незважаючи на наявнiсть колiзiй на таких малих значеннях, спостерi

гаємо точнiсть класифiкацiї бiльше 80%.

Результати роботи системи класифiкацiї видна з таблицi 2.16. То

чнiсть класифiкацiї є вiдношенням правильно розпiзнаних класiв елементiв

до загального числа розпiзнаваних елементiв. Загальна точнiсть класифi

кацiї складає 81%, при цьому присутня проблема недостатностi даних по

загрозах деяких класiв. Оскiльки загрози по транспортному сектору тра

пляються значно рiдше, нiж по обмiнному курсу – точнiсть класифiкацiї

першого практично нульова (на тестовiй вибiрцi з трьох загроз жодна пра

вильно не класифiкована).
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Таблиця 2.16
Результати класифiкацiї тестової вибiрки

Група новин
Класифiковано як

То
чн

iс
ть

,%

О
бм

iн
ни

й
ку

рс

Д
ер

ж
.р

ег
ул

ю
ва

нн
я

П
од

ат
ки

,т
ар

иф
и

Ц
iн

и
на

на
ф

то
пр

од
.

Ц
iн

и
на

на
ф

ту

Iн
ш

iз
аг

ро
зи

1

Iн
ш

iз
аг
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зи

2

Т
ра

нс
по

рт
нi

та
ри

ф
и

Обмiнний курс 17 0 0 0 0 0 2 0 89
Державне регулювання 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Податки, тарифи 0 0 1 3 0 1 8 0 8
Цiни на нафтопродукти 0 0 0 68 0 2 6 0 89
Цiни на нафту 0 0 0 0 27 2 0 0 93
Iншi загрози 1 0 0 0 2 2 13 13 0 43
Iншi загрози 2 0 0 0 6 4 10 38 0 66
Змiна транспортних тарифiв 0 0 0 0 0 1 2 0 0

Джерело: складено автором

2.3.5 Пiдхiд до створення автоматизованої системи розпiзнава

ння загроз дестабiлiзацiї цiн

Загальну схему роботи системи класифiкацiї можна побачити на

рис. 2.12.

Окрiм власне класифiкацiї, необхiдним етапом роботи в iнформацiй

ному просторi, що стосується ринку нафтопродуктiв в Українi є приведен

ня повiдомлень до нормального виду. Враховуючи значну кiлькiсть джерел

на росiйськiй та англiйськiй мовах (не зважаючи на мови сусiднiх країн) та

власне українську, першим кроком нормалiзацiї повiдомлень є їх обробка,

визначення мови та автоматизований переклад. Iснує багато систем автома

тичного переводу текстiв, однак, враховуючи велику кiлькiсть повiдомлень,
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Рис. 2.12. Структурна схема системи класифiкацiї повiдомлень для
розпiзнавання загроз

Джерело: складено автором

обмеженiсть ресурсiв та вiдсутнiсть необхiдностi зв’язного тексту, повноцiн

ний переклад повiдомлень не є необхiдним.

Попри приведення текстiв до однiєї мови постає проблема багатозна

чностi представлення слiв в українськiй або росiйськiй мовах. Це призво

дить до значного розширення векторного простору та розрiдженостi даних.

Для вирiшення даної проблеми використовується процедура нормалiзацiї –

приведення кожного слова до нормальної форми за допомогою морфологi

чного аналiзу [63].

Збiр повiдомлень можливий через унiверсальний формат RSS (RDF

Site Summary, Really Simple Syndication, [75]) – формату передачi структу

рованої iнформацiї щодо змiн на iнформацiйному ресурсi. Бiльшiсть сайтiв

ЗМI та державних органiв мають можливiсть надання iнформацiї в такому

форматi.
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2.4 Нейромережева модель короткострокового прогнозування

роздрiбних цiн з використанням агентного пiдходу

Не зважаючи на простоту статистичних методiв їх точнiсть все ще не є

достатньою. В роботi [104] наводиться приклад використання побудови про

гнозу роздрiбних цiн на ринку нафтопродуктiв України як статистичними

методами, так i нейронними мережами на основi багатошарових персептро

нiв. Однак точнiсть нейромережевого пiдходу була хоч i прийнятна, але

дещо нижча за класичнi методи та не враховувала механiзмiв цiноутворе

ння роздрiбних мереж.

На вiдмiну вiд iнших агентних моделей ринку нафтопродуктiв Укра

їни дана модель являється спрощеною та включає лише один тип агентiв

– роздрiбна мережа автозаправних станцiй. Модель не реалiзує складнi ме

ханiзми комунiкацiї мiж агентами, однак агенти дiляться iнформацiєю про

власнi цiни з iншими агентами. Єдина дiя, яку здатен виконувати агент –

змiна цiни.

Рис. 2.13. Структура агентної моделi в нотацiї UML
Джерело: складено автором
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В основу алгоритму поведiнки агента покладена нейронна мережа. В

кожен перiод часу агент виконує наступнi дiї:

– збирає iнформацiю вiдносно цiн iнших агентiв;

– отримує iнформацiю вiдносно гуртових цiн та перелiку загроз;

– приймає рiшення щодо змiни цiни.

В рiзних варiацiях агентних моделей прямо чи опосередковано при

сутня iнша сторона ринкових вiдносин – споживачi. В зв’язку з викори

станням моделi на короткостроковому перiодi та вiдсутнiстю статистичної

iнформацiї щодо динамiки споживання пального окремими суб’єктами рин

ку використання в моделi споживачiв, що базується на агрегованих даних

по ринку в цiлому, не є доцiльним.

З рисунку 2.13 видно, що агентна модель складається з 6 агентiв. Да

на кiлькiсть мереж продиктована перш за все нацiональним характером їх

дiї та взаємозв’язками мiж агентами. Вiдомо що на ринку нафтопродуктiв

малi мережi орiєнтуються на поведiнку лiдерiв. Додавання бiльшої кiлько

стi агентiв призведе до розширення кiлькостi вхiдної iнформацiї агента, що

в призведе до гiрших показникiв роботи нейронних мереж.

Однiєю з умов адекватного функцiонування нейронної мережi є ста

цiонарнiсть вхiдних та вихiдних даних. Однак, як свiдчать дослiдження,

роздрiбнi цiни на ринку нафтопродуктiв не є стацiонарними. Це ускладнює

використання абсолютного значення цiн у вхiдних даних для нейромережi

[61]. Нами проаналiзовано прирости роздрiбних цiн. Як видно з таблицi 2.17

роздрiбнi цiни є iнтегрованими часовими рядами першого порядку, що дає

можливiсть використовувати прирости цiн як вхiднi данi для нейронної

мережi.

Достеменно вiдомо, що на поведiнку гравцiв ринку окрiм гуртових

цiн та цiн конкурентiв впливають рiзного роду економiчнi показники дiяль

ностi мережi. В кожний часовий перiод агент розраховує спрощений набiр
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Таблиця 2.17
Оцiнка стацiонарностi роздрiбних цiн та їх приростiв

Часовий ряд Dickey-Fuller p-value
Роздрiбнi цiни на бензин в перiод 2010-2014 рр. -2,211 0,49
Прирости роздрiбних цiн в перiод 2010-2014 рр. -7.921 0,01

Джерело: складено автором

економiчних показникiв: собiвартiсть реалiзацiї одиницi продукцiї, поточну

маржу роздрiбної мережi та положення власної цiни реалiзацiї вiдносно цiн

конкурентiв. Так як агентна модель не повнiстю моделює поведiнку аген

тiв ринку, потрiбно враховувати лаги вiдносно моментiв закупки товару та

його реалiзацiєю. Вiдсутнiсть компенсацiї лагiв призводить до невiдповiд

ностi значення собiвартостi вiдносно цiни реалiзацiї. Для компенсацiї лагiв

при розрахунку маржi використовується наступний алгоритм визначення

поточного лагу собiвартостi:

Вибрати дату t0 з стабiльною гуртовою цiною
t = t0
lag[t] = L_typ
while t < t_cur

lag[t] = f_LAG((t-lag[t-1])..t)
if lag[t] - lag[t-1] > 1

lag[t] = lag[t-1] + 1
t = t + 1

end

В даному алгоритмi використовується визначення лагу, що розрахо

вується окремо для кожної мережi на певному промiжку часу з використа

нням наступної формули:

𝐿𝐴𝐺 = 𝑚𝑖𝑛

(︂
𝐿𝑡𝑦𝑝;

𝑎

(100 · (𝑃𝑖 − 𝑃𝑖−𝑙𝑎𝑔))
𝑦

)︂
(2.31)

де 𝑃𝑖−𝑙𝑎𝑔 – цiна на початку перiоду, 𝑃𝑖 – цiна на кiнець перiоду, 𝐿𝑡𝑦𝑝

– типове значення лагу для умов без збурень на ринку. Показники оцiню
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ються окремо для кожного з агентiв ринку на основi аналiзу стрибкiв цiн

та поведiнки суб’єктiв ринку. Собiвартiсть не тiльки використовується при

розрахунку маржi, а також використовується в правилi, що обмежує по

ведiнку мережi: цiна не може бути нижчою за собiвартiсть продукцiї. В

звичайних ситуацiях правило майже не використовується, однак в перiо

ди значної волатильностi вхiдних даних дане правило мiнiмiзує ситуацiї

з затримкою реакцiї моделi на стрибки вхiдних даних. Окрiм цiнових по

казникiв важливу роль в прийняттi рiшень про змiну цiн нафтопродуктiв

даною мережею грає iнформацiйне навантаження на ринок - додаткова не

цiнова iнформацiя про рiзноманiтнi загрози, що можуть проявлятись на

ринку. Для ринку нафтопродуктiв України основними класами загроз є:

– змiна акцизного податку на виробництво та iмпорт нафтопроду

ктiв;

– змiна акцизного податку на роздрiбну реалiзацiю нафтопродуктiв;

– змiна цiн на нафту;

– значнi коливання котирувань на нафтопродукти в Європi та гурто

вих цiн в Українi;

– зростання тарифiв на транспортування залiзничним та трубопро

вiдним транспортом;

– змiна законодавчої бази та введення нових податкiв;

– iншi загрози, що здатнi призвести до порушення нормального ци

клу постачання сировини.

З перелiку видно, що iнформацiя про загрози може бути представлена

як числовими показниками, так i рiзноманiтною текстовою iнформацiєю

в повiдомлень в ЗМI та iнших джерел. Для всiєї вхiдної iнформацiї по

загрозам окрiм класу присвоюється також ранг загрози, що вiдповiдає силi

впливу даної загрози на ринок. В даному дослiдженнi видiлено наступнi

ранги загроз:
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– -2 – значний вплив на ринок в сторону зниження цiн;

– -1 – незначний вплив на ринок в сторону зниження цiн;

– 0 – вiдсутнiсть впливу на ринок;

– 1 – незначний вплив на ринок в сторону зростання цiн;

– 2 – значний вплив на ринок в сторону зростання цiн.

Про класифiкованi загрози вiдповiдно до сили впливу формують по

казник iнформацiйного навантаження. Цей показник являє собою суму ран

гiв активних загроз на певний момент часу. Такий пiдхiд дозволяє врахо

вувати як прямi так i непрямi фактори впливу на ринок при формуваннi

роздрiбної цiни.

З врахуванням згаданих факторiв цiноутворення структура нейрон

ної мережi та iнтерпретацiя входiв представлена на рис. 2.14. Було встанов

лено, що найкращий вигляд нейронної мережi для вирiшення поставленої

задачi дає багатошаровий персептрон з 4-ма прихованими шарами. В осно

вi мережi лежить повнозв’язний багатошаровий персептрон (шари 2-5) з

кiлькiстю нейронiв: 400, 400, 100 та 50 вiдповiдно. Перший шар має фун

кцiю активацiї ReLU (Rectified Linear Unit, [46]) та призначений для фор

мування лiнiйних комбiнацiй вхiдних даних та в процесi навчання формує

вiдповiднi показники, на основi яких вiдбувається класифiкацiя поведiнки

роздрiбної мережi. На вiдмiну вiд лiнiйної функцiї активацiї ReLU дозволяє

зменшити кiлькiсть нейронiв в шарi завдяки нелiнiйнiй природi. Вихiдний

шар не має функцiї активацiї, а використовується в якостi мултиплексо

ра результатiв персептрона в прирiст цiн на наступний перiод часу. Така

структура мережi продиктована перш за все специфiкою вхiдних та вихi

дних даних. Навчання нейронної мережi кожного агенту проводиться окре

мо. Для формування вхiдного набору даних використовується фiктивний

запуск агентної моделi без використання нейронних мереж. По кожному

агенту розраховуються всi показники, що подаються на входи нейронних
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Рис. 2.14. Структура нейронної мережi
Джерело: складено автором

мереж на основi реальної статистичної iнформацiї. Iнформацiя щодо за

гроз формується поза агентною моделлю – в системi iдентифiкацiї загроз

ринку нафтопродуктiв, де проводиться вiдповiдний збiр iнформацiї, класи

фiкацiя та ранжування загроз. Для навчання мережi використовувались

щоденнi цiни роздрiбних мереж, щоденнi гуртовi цiни на границi України

та сумарне значення активних загроз з розбиттям по дням. Оскiльки кiль

кiсть зразкiв в наборi для навчання, в яких вихiдна цiна не змiнювалася,

значно бiльше за зразки в яких спостерiгалася змiна цiни, проведена про

цедура вирiвнювання розподiлу вибiрки навчання. В зв’язку з природою

даних щодо роздрiбних цiн, вибiрку для навчання було розширено за допо

могою врахування лагiв. Навчання та перевiрка проводилось на даних 2-х

перiодiв:

– сiчень 2010 р. - червень 2012 р. з перевiркою на даних з липня по

грудень 2012 р. – перiод звичайної ринкової ситуацiї (див. рис. 2.15);

– червень 2013 р. - травень 2014 р. з перевiркою на даних на червень

2014 р. – перiод значної волатильностi цiн.
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Основною проблемою при використаннi нейронних мереж в економi

чних задачах є неоднорiднiсть даних, що спричинює перенавчання мережi.

Для уникнення перенавчання в моделi використана технiка Dropout [50,

84]. Частки обнулення для нашої мережi представленi в табл. 2.18. Для

Рис. 2.15. Порiвняння результатiв роботи нейтронної мережi з реальними
даними за 2010-2012 рр

Джерело: складено автором

останнього шару регуляризацiя не проводилась, так як вiн слугує лише

для формування лiнiйних комбiнацiй вихiдних параметрiв. Для iнших ша

рiв коефiцiєнт залежить вiд кiлькостi нейронiв сусiднiх шарiв. Для побудо

Таблиця 2.18
Коефiцiєнти регуляризацiї методики dropout

Номер шару 1 2 3 4 5 6 7
Коефiцiєнт dropout 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 -

Джерело: складено автором

ви мережi та її навчання використовувавсь власний програмний продукт

на мовi С++ на основi бiблiотеки FANN [70]. Для навчання мережi вико

ристовувався пакетний метод зворотного розповсюдження помилки з сто

хастичним методом градiєнтного спуску. Через значний розмiр нейронних
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мереж алгоритми навчання було модифiковано для роботи в багато пото

чному режимi на вiдеоадаптерах за допомогою CUDA. Динамiка похибки

навчання зображена на рис. 2.16. Слiд зазначити, пiд час побудови прогно

Рис. 2.16. Динамiка похибки при навчання нейтронної мережi
Джерело: складено автором

зу данi по гуртовим цiнам майбутнiх перiодiв залишаються незмiнними,

так як через коiнтегрованiсть часових рядiв для побудови прогнозу гурто

вих цiн слiд будувати прогноз обмiнного курсу, що в перiоди нестабiльної

економiчної ситуацiї є нетривiальною задачею. Таким чином точнiсть про

гнозу можна покращити за рахунок використання прогнозних значень вхi

дних даних агентної моделi. Для оцiнки горизонту прогнозування моделi

було проведено порiвняння з реальними даними та iншими моделями ко

роткострокового прогнозування. Для порiвняння вибрано коiнтеграцiйну

модель прогнозування роздрiбних цiн. Перевiрка проводилась як на даних

з значною валотильнiстю цiн так i пiд час звичайної ринкової ситуацiї. Мо

делювання проводилось для Київської областi (в т.ч. м. Київ).

На рисунку 2.17 показано порiвняння похибки агентної моделi з ко

iнтеграцiйною моделлю за умови нормальної ринкової ситуацiї. В данiй

ситуацiї агентна модель показує кращий результат з похибкою в 1,1% на

перiодi прогнозу в два тижнi в порiвняннi з 1,8% в коiнтеграцiйної моделi.
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Рис. 2.17. Порiвняння точностi прогнозу з коiнтеграцiйними моделями за
нормальної ринкової ситуацiї

Джерело: складено автором

Також проводилась оцiнка похибки прогнозу за наявностi «iдеальної»

моделi прогнозування поведiнки гуртових цiн, що являються вхiдними да

ними для агентної моделi. Результати показують що за рахунок викори

стання стороннiх моделей горизонт прогнозу агентної моделi може бути

збiльшено майже до 3-х тижнiв з прийнятним результатом.

На рисунку 2.18 показано порiвняння середньої похибки прогнозува

ння для перiоду значної волатильностi цiн. Як бачимо на перiодах до 1

тижня бiльш точною є коiнтеграцiна модель, однак для прогнозiв бiльше

7 днiв нейромережева агентна модель показує кращий результат. Так як

основною причиною збурень в даний перiод часу був обмiнний курс, то

чнiсть роботи моделi за наявностi iдеальної моделi прогнозу гуртових цiн

не проводилось в зв’язку вiдсутностi моделей прогнозу курсу валют в умо

вах нестабiльної економiки.
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Рис. 2.18. Порiвняння точностi прогнозу з коiнтеграцiйними моделями за
умов значної волатильностi цiн

Джерело: складено автором

ВИСНОВКИ ДО РОЗДIЛУ 2

1. Встановлено властивостi даних, що характеризують ринок нафто

продуктiв України, як нестацiонарнi часовi ряди. Проведена повторна оцiн

ка iнтегрованостi часових рядiв роздрiбних цiн на бензин, свiтових цiн на

нафту та значення обмiнного курсу гривнi за умов нестабiльної економiчної

ситуацiї. Хоча цiни залишаються iнтегрованими часовими рядами першого

порядку, iснуючi моделi корекцiї помилки, що дозволяють будувати про

гноз роздрiбних цiн, не в змозi повною мiрою описати динамiку роздрiбних

цiн.

2. На основi запропонованого пiдходу до оцiнки цiнової ефективностi

ринку нафтопродуктiв визначено наявнiсть втрат споживачiв. За допомо

гою порiвнянь ринкiв нафтопродуктiв європейських країн було встановле

но справедливий рiвень валової прибутковостi роздрiбних мереж на рiвнi

14%. Для України розрахунки за перiод 2013–2017 рр. показали, що втрати

споживачiв в середньому складають близько 400 млн грн на рiк.
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3. З врахуванням аналiзу складових процесу цiноутворення удоско

налено ЕСМ модель короткострокового прогнозування роздрiбних цiн на

нафтопродукти для роботи за умов значних курсових коливань. Показа

но, що горизонт прогнозу зменшивсь з 2 тижнiв в 2013 р. до 4-7 днiв при

середнiй похибцi в 2,5% в 2014-2016 рр..

4. Внаслiдок проведеного ретроспективного аналiзу моделi встанов

лено, що найбiльш високi прогностичнi можливостi модель показує при

збереженнi полiтики держави на однаковому рiвнi, оскiльки модель вра

ховує економiчнi зовнiшнi впливи, такi як змiна свiтових та українських

цiн, а також курсу нацiональної валюти. У той же час, роль адмiнiстратив

них впливiв до моделi не включено, таким чином, необхiдно здiйснювати

перерахунок при застосуваннi будь-яких адмiнiстративних методiв.

5. Проведений аналiз еластичностей за допомогою статичних та дина

мiчних моделей. Аналiз поведiнки споживачiв встановив факт збiльшення

еластичностi споживання нафтопродуктiв за умов нестабiльної економiчної

ситуацiї 2014-2015 рокiв. Порiвняння з перiодом 2010-2013 рокiв показує, що

еластичнiсть попиту по цiнi для бензину марки А-95 змiнилася з -0,58 до

-0,72.

6. Проведений аналiз нецiнових факторiв дестабiлiзацiї ринку пока

зав наявнiсть рiзноманiтних загроз ринку, що важко детермiнованi. Запро

поновано класифiкацiю таких загроз для ринку нафтопродуктiв України.

Розглянуто можливiсть автоматизованої класифiкацiї загроз завдяки ви

користанню пiдходу машинного навчання. Показано, що автоматизована

система може досягти точностi класифiкацiї бiльше 80%. Описано стру

ктуру автоматизованої системи класифiкацiї загроз ринку нафтопродуктiв

України.

7. Проведена оцiнка iнших факторiв впливу на поведiнку цiн i показа

но, що значного впливу вiдiграють iндивiдуальнi особливостi окремих уча
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сникiв ринку в прийняттi рiшень щодо змiни цiн. Для врахування таких

особливостей було запропоновано комбiнацiю агентного пiдходу моделю

вання ринку нафтопродуктiв з нейромережевою моделлю прогнозування

поведiнки учасникiв ринку. Пiсля проведення верифiкацiї запропонованої

моделi та оцiнки якостi прогнозiв в порiвняннi з удосконаленою ЕСМ модел

лю короткострокового прогнозу встановлено, що прогностичнi можливостi

агентної моделi найбiльше вiдповiдають фактичним значенням. Перевiрка

властивостей прогнозу нейромережевого пiдходу показала, що за нормаль

ної поведiнки ринку агента модель показує кращi результати за модель

корекцiї помилки, а горизонт прогнозу складає 10-12 днiв. При цьому, за

умови значних коливань обмiнного курсу ЕСМ модель показує кращi ре

зультати на перiод прогнозу до 4 днiв.

8. Для оцiнки ступеня асиметрiї цiн на роздрiбному ринку нафтопро

дуктiв України було проведено оцiнку моделi корекцiї помилки з перемика

нням режимiв. Результати показали наявнiсть значної асиметрiї роздрiбних

цiн та вiдмiннiсть в реакцiї на збурення гуртових цiн за умови як високого

так i низького рiвня валового прибутку в цiнi. При цьому за умов низького

рiвня валового прибутку ефект асиметрiї є бiльш сильним.

Основнi науковi результати, отриманi в процесi пiдготовки другого

роздiлу дисертацiї, знайшли вiдображення у таких наукових працях автора:

[39, 40, 105, 106, 112, 113, 149—151, 154].



141

РОЗДIЛ III

ЕКОНОМIЧНА ОЦIНКА НАСЛIДКIВ ВИКОРИСТАННЯ

IНСТРУМЕНТIВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЛЯ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦIНОВОЇ ЕФЕКТИВНОСТI РИНКУ

НАФТОПРОДУКТIВ

Аналiз, проведений в попередньому роздiлi виявив необхiднiсть фор

мування комплексного пiдходу до вирiшення проблеми неефективностi

функцiонування роздрiбного ринку нафтопродуктiв України, а саме: ство

рення набору iнструментiв для виявлення моментiв рiзноманiтних збурень,

що можуть дестабiлiзувати ринок та аналiзу їх наслiдкiв. Для цього запро

поновано наступний перелiк моделей та систем:

1. Удосконалена коiнтеграцiйна модель короткострокового прогнозу

вання роздрiбних цiн (Роздiл 2).

– Призначення: прогнозування роздрiбних цiн;

– Горизонт аналiзу: короткостроковий перiод (до 7 днiв)

– Особливостi використання: використання лише в перiо

ди стабiльної економiчної ситуацiї; потрiбнi незначнi об’єми

даних;

– Набори даних: середнi цiни на нафтопродукти, обмiнний

курс та цiни на нафту за днями.

2. Агентна модель короткострокового прогнозування на основi ма

шинного навчання (нейромережева модель, Роздiл 2).

– Призначення: прогнозування роздрiбних цiн.

– Горизонт аналiзу: короткостроковий перiод (до 10-14

днiв).

– Особливостi використання: потрiбнi значнi об’єми вхi

дних даних та обчислювальнi потужностi; використання
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в перiоди нестабiльної економiчної ситуацiї за достатньої

кiлькостi даних.

– Набори даних: щоденнi цiни на нафтопродукти в розрiзi

компанiй по дням, сукупна оцiнка загроз ринку, цiни на

нафту, гуртовi цiни, обмiнний курс, значення податкiв за

днями.

3. Агентна модель поведiнки учасникiв ринку за наявностi змови

(Роздiл 3).

– Призначення: аналiз взаємодiї учасникiв ринку.

– Горизонт аналiзу: середньостроковий перiод.

– Особливостi використання: недостатня точнiсть для ви

користання в якостi прогнозу цiн.

– Набори даних: щоденнi цiни на нафтопродукти в розрiзi

АЗС за днями.

4. Система розпiзнавання загроз дестабiлiзацiї цiн (Роздiл 2).

– Призначення: класифiкацiя подiй що вiдбулися вiдповiд

но до впливу на ринок.

– Горизонт аналiзу: короткостроковий перiод.

– Особливостi використання: використання в якостi ав

томатизованої системи iнтелектуальної обробки даних.

– Набори даних: тексти оперативних повiдомлень iз ЗМI

та iнших ресурсiв.

Зв’язок вказаних моделей та необхiдних вхiдних даних представлений

на рис. 3.1. Детальний огляд взаємозв’язку моделей описаний в пунктi 3.3

цього роздiлу.
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Iншi показники

Агентна модель

Деталiзованi цiни

Повiдомлення ЗМI

Нейромережева модель

Агрегованi цiни

Коiнтеграцiйна модель

Повiдомлення iншi

Система розпiзнавання загроз

порiвняння порiвняння

Рис. 3.1. Зв’язок розроблених в роботi моделей та необхiдних вхiдних
даних для них

Джерело: складено автором.

3.1 Моделювання цiноутворення в розрiзi окремих учасникiв

ринку

Так як ринок нафтопродуктiв України являється олiгополiстичним,

необхiдно розглянути декiлька пiдходiв до моделювання олiгополiї. Не iснує

єдиної моделi олiгополiстичнього ринку. Структура моделей варiюється в

залежностi вiд структури витрат, тривалостi перiоду, пiд час якого припу

скається сталий масштаб виробництва, припущення про однорiднiсть про

дукцiї, характер структури попиту та iнше. Особливiстю цих моделей є

те, що фiрми оперують не цiною, а об’ємом випуску продукцiї. Цiна ж на

продукцiю визначається виходячи з попиту на неї.

Класичною моделлю олiгополiї є дуополiю Курно. В данiй моделi ви

сувається припущення, що обидвi фiрми конкурують мiж собою та три

мають обсяги виробництва продукцiї на однаковому рiвнi. Однак жоден

учасник не має iнформацiї про правильнiсть чи неправильнiсть своїх дiй.

При цьому, гравцi можуть реагувати на дiї конкурентiв, внаслiдок чого у

цiй моделi i досягається рiвновага.
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I хоча в результатi кожної дiї гравцiв з’являється додаткова iнформа

цiя, стратегiї поведiнки гравцiв не змiнюються з часом, а отже, модель не

здатна описувати складну поведiнку.

Логiчним продовженням моделi дуополiї є модель Штакельберга, в

якiй передбачається наявнiсть iєрархiї гравцiв. На вiдмiну вiд моделi Кур

но, в якiй поведiнка фiрм зводиться до статичної гри з повною iнформа

цiєю, в цiй моделi поведiнка вже описується динамiчною грою. Ще одною

вiдмiннiстю є наявнiсть лiдируючої фiрми, яка на вiдмiну вiд конкурен

та першою приймає рiшення щодо змiни обсягiв випуску товарiв. Iнша

ж фiрма вже дiє вiдповiдно до прийнятого конкурентом рiшення. Точка

рiвноваги об’ємiв випуску буде досягатися в розв’язку задачi максимiзацiї

прибутку лiдируючого гравця.

Альтернативою моделям олiгополiї, в яких керуючою змiнною є об

сяги випуску продукцiї, є модель Бертрана, в якiй гравець керує цiною

власної продукцiї. Основнi припущення, що покладенi в основу моделi є:

– на ринку є щонайменше двi фiрми, що виробляють однорiдний про

дукт;

– всi фiрми ведуть себе некооперативно;

– граничнi витрати фiрми однаковi та не змiнюються в часi;

– припускається лiнiйний вид функцiї попиту;

– фiрми встановлюють цiни одночасно та виробляють товар у вiдпо

вiдностi до функцiї попиту.

Модель є статичною. За однакового рiвня цiн розподiл попиту мiж

фiрмами рiвномiрний. Якщо ж цiни у фiрм рiзнi, то весь попит надходить

до фiрми з нижчою цiною.

Модель Бертрана має два результуючi стани:
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– фiрми досягли певної узгодженостi у своїх дiях (утворили картель),

коли вони одночасно встановлюють монопольну цiну i кожен отри

мує рiвно половину всього попиту на ринку;

– в результатi конкурентної боротьби фiрми встановлюють цiни на

рiвнi граничних витрат. Якщо рiвень граничних витрат у фiрм

однаковий, то кожна з них отримує по половинi всього наявного

попиту. Якщо ж у одної з фiрм рiвень граничних витрат нижчий

за конкурентi – фiрма забирає всiх споживачiв собi.

Отже наявнiсть скоординованих дiй мiж учасниками ринку є рацiо

нальною стратегiєю з точки зору учасникiв олiгополiстичного ринку. Такi

дiї є змовою. Предметом такого "договору" мiж гравцями може бути не

тiльки встановлення фiксованої цiни, а й бiльш складнi варiанти поведiн

ки, як наприклад: визначення обмежень на дiї конкурента фiксацiя частки

ринку, що належить кожному з гравцiв, тощо.

Всi згаданi вище моделi олiгополiї зазвичай розглядаються в контекс

тi теорiї iгор. Гра – процес, в якому результат залежить як вiд власних дiй,

так i вiд дiй iнших гравцiв та оточуючого середовища. Стратегiя кожного

гравця описується правилами, а сама гра в своїй простiй формi запису

ється в виглядi платiжної матрицi. Використання теорiї iгор в контекстi

дослiдження окремих учасникiв ринку є класичним пiдходом. однак якщо

кiлькiсть учасникiв бiльше двох, а набiр можливих дiй кожного гравця мо

же бути значним стикаємось з труднощами представлення такої гри. Ситу

ацiю ускладнює можливiсть координацiї дiй мiж окремими гравцями. При

введеннi в гру можливостi кооперацiї, гра розростається до такої кiлькостi

варiантiв розвитку, що описання реакцiй на кожен з варiантiв представля

тиме досить складне завдання. Ситуацiю ускладнює динамiчних характер

такої гри [41].
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Бiльш адекватним пiдходом є застосування моделi диференцiйної ди

намiчної гри, де, фiрми приймають рiшення динамiчно в часi, причому

кожна фiрма обирає маркiвськiвську динамiчну стратегiю цiноутворення.

Однак, вирiшення цiєї задачi надзвичайно складне, не iснує гарантованого

алгоритму пошуку рiвноважної точки в загальному випадку, дуже непро

сто врахувати реальнi обмеження на стратегiї гравцiв. I це при тому, що

формулювання задачi досить спрощує реальну ситуацiю - тут зовсiм не

врахована кооперативнiсть гри, частковим випадком кооперацiї є змова.

Отже, класичнi моделi олiгополiї (Курно, Бертрана, Штакельберга)

не можуть бути придатним iнструментом для розробки кiлькiсної оцiнки

функцiонування ринку нафтопродуктiв, оскiльки поведiнка гравцiв значно

вiдрiзняється вiд постулатiв згаданих моделей, а про рiвновагу на ринку

можна говорити тiльки в контекстi короткочасових дiапазонiв.

3.1.1 Агентнi моделi асиметричного цiноутворення

Як вже було зазначено, спосiб представлення гравцiв на ринку на

фтопродуктiв за допомогою методологiї теорiї iгор мають ряд недолiкiв

та в силу притаманних їм обмежень не можуть бути використанi для мо

делювання ситуацiї на цьому ринку. У той же час, використовуючи аген

тний пiдхiд, можна розробити модель з достатньо простою структурою та

адекватнiстю представлення дослiджуваних економiчних суб’єктiв [85, 88].

Агентна модель дозволяє зосередитись на окремих елементах моделi, а от

же, знаючи поведiнку кожного окремого агента, дослiдити їхню взаємодiю

та встановити додатковi правила поведiнки.

Рiшення кожної фiрми на олiгополiстичних ринках, до яких належить

роздрiбний ринок нафтопродуктiв України, впливає поведiнку iнших уча

сникiв ринку. Тому фiрми реагують на дiї конкурентiв i в кожнiй своїй дiї

розглядають не лише прямий ефект на їх прибутку, але й можливi ефе
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кти реакцiй конкурентiв. Ця залежнiсть i є основою алгоритму поведiнки

ринку як мультиагентної системи [43].

Агентно-орiєнтоване моделювання та мультагентнi системи є одними

з перспективних напрямiв у сферi обчислювальної економiки. Ключовим

елементом такої моделi є програмний агент, здатний сприймати поведiн

ку iнших агентiв, приймати рiшення та взаємодiяти з iншими агентами.

Агент здатний сприймати iнформацiю про навколишнє середовище та стан

iнших агентiв. Має власнi правила поведiнки, що i є пiдґрунтям для ви

значення стратегiї дiй такого агента. В кожен агент вбудовано алгоритми,

якi включають моделi поведiнки, вiдносин з iншими агентами, можливо

стi до аналiзу поточної ситуацiї та аналiзу навколишнього середовища [37].

На рiвнi реалiзацiї агент – це активний програмний об’єкт, що має такi

характеристики:

– працює в окремому потоцi;

– приймає повiдомлення вiд iнших агентiв;

– вiдправляє повiдомлення iншим агентам;

– може стежити за станом iнших агентiв та навколишнiм середови

щем;

– може робити певнi дiї в середовищi;

– може манiпулювати доступними ресурсами.

Важливим елементом моделювання поведiнки учасникiв ринку на

фтопродуктiв є кiлькiсна оцiнка рiвня асиметрiї цiн. Для строгої оцiнки

асиметричностi цiноутворення потрiбно враховувати всю структуру затри

мок. Так в [13] оцiненi параметри використовуються для побудови куму

лятивних функцiй вiдповiдi (cumulative response functions, або CRF), якi

вiдображають поведiнку роздрiбної цiни в часi в вiдповiдь на змiну гурто

вої цiни на грошову одиницю.
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В роботi Ремера [79] було проведено детальне дослiдження перевiрки

явища асиметрiї цiн на ринку нафтопродуктiв США. Особливiсть дослiдже

ння полягає в тому, що проводилась не лише перевiрка наявностi асиметрiї

цiн, а також з’ясовувалась природа її походження. Побудоване на значнiй

кiлькостi даних дослiдження показало наявнiсть асиметрiї, однак було зна

йдено мало доказiв на користь того, щоб приймати змову як детермiнант

асиметричного цiноутворення. Однак, це не значить, що змова на роздрi

бному ринку бензину вiдсутня, а показує лише те, що або вибраний метод

змови не формує асиметрiю цiни, або метод тестування не виявляє факт

змови. В такому випадку можна розглядати всiх присутнiх на ринку грав

цiв як окремих агентiв, рiшення яких базуються на окреслених правилах

поведiнки та пристосовуються до ситуацiї на ринку [19, 149].

Агентне моделювання вимагає абстракцiї оточуючого середовища та

агентiв, взаємодiя яких буде дослiджуватись. Основнi припущення, що

прийнятi в моделi [41]:

– Ринок нафтопродуктiв обмежений певною територiєю та iзольова

ний.

– На ринку присутнi агенти – автозаправнi станцiї, якi об’єднанi в

роздрiбнi мережi.

– Жоден з агентiв не може вийти з ринку.

– Поява нових агентiв на ринку виключена.

– Вся територiя, де розташований ринок, подiлена на зони.

– Кожна зона має певну кiлькiстю споживачiв пального.

– Змiна законодавства, коливання валютного курсу та iншi зовнiшнi

фактори не впливають на поведiнку агенту.

– У кожного агенту лише 1 постачальник пального.

На такому рiвнi абстракцiї рiшення по встановленню цiни залежатиме

лише вiд мережi, в якiй знаходиться агент та агентiв-сусiдiв. Такi фактори
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як змiна цiни на нафту, коливання валютного курсу та iншi фактори, не

впливатимуть прямо на рiшення агенту, але вони впливають на цiни заку

пки пального певною мережею. Оскiльки в кожної мережi свої постачаль

ники пального, з’являється можливiсть розглядати агенти з рiзними затра

тами, що є бiльш адекватним реальностi нiж припущення щодо однакових

затрат у всiх агентiв. Завдяки наявностi розподiлу споживачiв по терито

рiї з’являється можливiсть обчислення попиту на пальне кожного агенту,

що дозволяє адекватно оцiнити реакцiю системи на змiну цiни. Треба за

уважити те, що в моделi розглядається лише один вид пального. Згiдно

з дослiдженнями експертiв ринку [140] встановлено, що серед споживачiв

пальне розподiляється за марками у таких пропорцiях

– А-95 – 40%;

– А-92 – 17%;

– А-76/80 – 10%;

– ДП – 33%.

В моделi використовувались лише данi по пальному марки А-95, то

му що це є найпоширенiше пальне на територiї України. На вiдмiну вiд

математичних моделей, де використовуються узагальненi данi, в агентних

моделях необхiдно використовувати бiльш деталiзованi данi. Так, в моде

лi використовується розташування кожної АЗС в аналiзованому регiонi та

цiни на пальне у кожнiй роздрiбнiй мережi.

3.1.2 Агентна модель ринку нафтопродуктiв України за наявно

стi змови

Для оцiнки ефекту асиметрiї за умови наявностi змови розроблено

базову агентну модель ринку ринку нафтопродуктiв. Основними припуще

ннями, на яких базується модель, є:

– Ринок обмежений певною територiєю.



150

– На ринку присутнi декiлька мереж АЗС, якi можуть вступати в

змову.

– На описанiй територiї присутня деяка кiлькiсть споживачiв паль

ного, що характеризуються сукупним попитом на пальне.

– Кожна мережа має одного або декiлька постачальникiв пального.

– Кожна мережа має певну кiлькiсть АЗС, яка не змiнюється з часом.

– Попит на пальне не змiнюється з часом.

– За вiдсутностi доступного пального у одного з агентiв незадоволе

ний попит перерозподiляється мiж iншими.

– Географiчне розподiл АЗС та споживачiв не враховується в моделi.

– Вартiсть пального у постачальникiв не залежить вiд поведiнки роз

дрiних мереж.

– Мережа максимiзує свiй прибуток.

– У кожної мережi є гарантований попит – еквiвалент продажу паль

ного по талонам (лише за умови наявностi пального для продажу).

– У кожної мережi є власнi сховища для пального.

Як бачимо на такому рiвнi абстракцiї рiшення по встановленню цiни

залежатиме лише вiд мережi, в якiй знаходиться агент, та агентiв-сусiдiв.

Такi фактори як змiна цiни на нафту, коливання валютного курсу та iн

шi фактори, не впливатимуть на рiшення агенту, але вони впливають на

цiни закупки пального певною мережею. Оскiльки в кожної мережi свої

постачальники пального, тому з’являється можливiсть розглядати агенти

з рiзними затратами, що є бiльш адекватним реальностi нiж з виростан

ням однакових затрат у всiх агентiв. Завдяки наявностi розподiлу попиту

мiж мережами вдається абстрагуватись вiд територiального розмiщення

агентiв, що дозволяє оцiнити реакцiю системи на змiну цiни за вiдсутностi

необхiдної статистичної iнформацiї про розподiл споживачiв та агентiв по

територiї.
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Згiдно структури споживання нафтопродуктiв в роздрiбному сегмен

тi ринку нафтопродуктiв, маємо розподiл пального:

– бензини – 50%;

– ДТ – 38%.

Враховуючи вищесказане, маємо наступнi вхiднi данi для моделi:

{𝑀,𝑃𝑍,𝑃𝑁,𝑆,𝑇𝑁,𝐴𝑃 𝑛} (3.1)

де 𝑃𝑍𝑚
𝑡 – цiни закупки пального 𝑚-ю мережею в момент часу 𝑡;

𝑃𝑁𝑚 – початковi роздрiбнi цiни 𝑚-ї мережi; 𝑆 – обсяг спожитого паль

ного в регiонi; 𝑀 – кiлькiсть роздрiбних мереж; 𝑇𝑁 – кiлькiсть трейдерiв;

𝐴𝑃 𝑛 – набiр параметрiв агентiв.

Такий набiр даних дозволяє враховувати змiну рiзних факторiв, що

не впливають на модель, через введення параметру 𝑃𝑍. Всi представленi

данi – статистична iнформацiя по певному регiону. Оцiнки параметрiв 𝑇𝑁

та 𝑀 здiйснювались за даними НТЦ «Псiхея» [124]. Для розрахунку пара

метра 𝑆 використовувались данi Державної служби статистики України.

Кожен агент представляє собою окремий незалежний програмний об’єкт,

що функцiонує в межах певного середовища.

В моделi присутнi агенти трьох типiв:

– роздрiбна мережа;

– трейдер;

– споживач.

Роздрiбна мережа представляє собою власника одної або декiлькох

АЗС та iнфраструктуру, що їх обслуговує (транспорт, сховища). Трейдер є

оптовим торговцем на ринку. Споживачiв представляє лише 1 агент, який

розподiляє попит мiж усiма роздрiбними мережами в залежностi їх цiн.

Час в моделi дискретний в рамках, з кроком в один день. Кожен

крок подiлений на 10 частин – тактiв. Це зроблено для того, щоб правиль

но спiввiднести дiї агентiв. В першому тактi всi агенти встановлюють свої
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цiни, в другому – агент «Споживачi» визначає попит на пальне для ко

жної мережi. В третьому тактi кожен агент приймає певнi дiї (змiна цiни,

закупка пального, продаж пального i т.д.), а в усiх наступних тактах мере

жi визначають чи необхiдна змова, та чи можливе подальше продовження

функцiонування.

Кожен агент має в своєму розпорядженнi модуль статистичної оброб

ки даних. В даному випадку цей модуль вiдповiдає за збереження динамiки

як вхiдних показникiв так i показникiв внутрiшнього стану агента. Крiм

того цей модуль визначає характер тренду за кожним показником та бу

дує вiдповiднi прогнози. В основу модуля покладений метод найменших

квадратiв з полiномiальною функцiєю для екстраполяцiї. Мiнiмальне зна

чення кiлькостi даних для побудови прогнозу складає 3 днi, а отже першi

3 днi агент не здiйснює жодної дiї по змiнi цiн. Агенти здiйснюють кому

нiкацiю через повiдомлення, за допомогою яких реалiзується можливiсть

узгоджених дiй. Узгодженнi дiї мiж агентами дiють доки не вiдбудеться

значних змiн у внутрiшньому станi агенту або змiн оптових цiн.

Враховуючи вищесказане, алгоритм роботи агенту наступний:

1. Встановити цiну, визначену в попередньому перiодi.

2. Зiбрати данi про цiни конкурентiв, в околi агента.

3. Отримати поточнi оптовi цiни.

4. Отримати поточну кiлькiсть споживачiв.

5. Визначити вартiсть 1 л пального з урахуванням постiйних витрат.

6. Враховуючи поточну цiну та цiну сусiднiх агентiв, спрогнозувати

попит на наступний перiод.

7. Перевiрити повiдомлення вiд iнших агентiв на наявнiсть пропозицiї

про змову.

8. Прийняти рiшення про змiну цiни.

9. Визначити цiну на наступний перiод.
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Основою алгоритму прийняття рiшень агентом «Роздрiбна мережа»

є алгоритм, що базується на правилах. Iнформацiя мiж агентами переда

ється шляхом повiдомлень, якими також здiйснюється змова. Агент має

декiлька наборiв параметрiв: статистичнi параметри, параметри стану та

змiннi параметри.

Параметри для спiввiдношення моделi з реальними даними базуються

на основi статистики.

{𝐹𝐶,𝑆𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒,𝑁𝐴𝑍𝑆,𝑇𝑠ℎ𝑖𝑝,𝐶𝑠ℎ𝑖𝑝,𝑃𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡} (3.2)

де 𝐹𝐶 – фiксованi витрати на АЗС; 𝑆𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒 – загальний об’єм сховищ

(у тому числi й АЗС); 𝑁𝐴𝑍𝑆 – кiлькiсть АЗС; 𝑇𝑠ℎ𝑖𝑝– час доставки пально

го вiд трейдера до АЗС для роздрiбної торгiвлi; 𝐶𝑠ℎ𝑖𝑝 – вартiсть доставки

пального вiд трейдера; 𝑃𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 – початкова цiна в мережi на початку симу

ляцiї.

Оскiльки АЗС не видiляється як окремий об’єкт, тому параметр

𝑆𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒 включає в себе об’єм сховищ пального, що знаходяться на всiх

АЗС. Початкова цiна встановлюється впродовж певного термiну для збору

необхiдної статистики в механiзмi прогнозування показникiв.

Економiчнi параметри, що характеризують стан агенту:

{𝑃,𝑠𝑜𝑙𝑑,𝐺,𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡,𝑖𝑛_𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒} (3.3)

де 𝑃 – цiни на пальне; 𝑠𝑜𝑙𝑑 – кiлькiсть проданого пального в день; 𝐺 –

дохiд трейдера; 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 – прибуток трейдера; 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒 – залишок пального

в сховищах.

Цей набiр параметрiв вiдображає стан агенту на конкретний день.

Їх динамiка використовується для прогнозу та оцiнки наступних дiй аген

та. Цiна встановлюється кожен день через алгоритм прийняття рiшень.

Кiлькiсть проданого пального визначається агентом «Споживачi», дохiд
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та прибуток визначаються за наступними формулами:

𝐺 = 𝑠𝑜𝑙𝑑 · 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 (3.4)

𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 = 𝐺− 𝑠𝑜𝑙𝑑 · 𝑜𝑝𝑡_𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒− 𝑠𝑜𝑙𝑑 · 𝐶𝑣 − 𝐹𝐶 ·𝑁𝐴𝑍𝑆 (3.5)

де 𝑜𝑝𝑡_𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 – цiна закупiвлi проданого пального, 𝐶 – змiннi витрати,

пов’язанi з вiдвантаженням пального. Параметри, що налаштовуються пiд

час iдентифiкацiї моделi:

{𝑇𝑛𝑧,𝑇𝑝𝑟𝑜𝑔,𝐴
𝑛,𝑟min} (3.6)

де 𝑇𝑛𝑧 – термiн закупки пального, 𝑇𝑝𝑟𝑜𝑔 – кiлькiсть днiв, необхiдних

статистичному модулю для побудови прогнозу показникiв, 𝐴𝑛 – набiр па

раметрiв для прийняття рiшень про змiну цiни, 𝑟min – мiнiмальна ставка

прибутку в роздрiбнiй мережi.

Ця група параметрiв визначається через iдентифiкацiю моделi. Тер

мiн закупки пального демонструє за скiльки днiв до закiнчення пального в

сховищах необхiдно замовляти поставки у трейдерiв. Параметр 𝑇𝑝𝑟𝑜𝑔 пока

зує, скiльки точок використовується при прогнозуваннi показникiв. Набiр

параметрiв для прийняття рiшень 𝐴𝑛 представляє собою вектор iз значен

нями, що використовуються в правилах по прийняттю рiшень щодо змiни

цiни, а також для визначення моменту та доцiльностi змови. Основнi алго

ритми агента роздiленi на три групи:

1. Алгоритм змiни цiни.

2. Алгоритм купiвлi/продажу пального.

3. Алгоритм прогнозування та оцiнки стану.

Алгоритм змiни цiни представляє собою набiр правил, якi базуються

на прогнозних значеннях показникiв та параметрах апроксимацiї цих пока

зникiв. Основними правилами є наступнi:

– При змiнi витрат менш нiж на K1 скоригувати цiну вiдповiдно до

змiни витрат.
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– При зменшеннi попиту на K2 скоригувати цiну в тому ж напрямку

на K3 %.

– При змiнi попиту бiльше нiж на K4 скоригувати цiну на K5 %.

– При зберiганнi тенденцiї зменшення прибутку за останнi 4 днi та

10 днiв вiдправити повiдомлення про змову.

– При зниженнi цiни нижче мiнiмальної, встановити оптимальну цi

ну.

– При змiнi коефiцiєнт нахилу тренду прибутку за останнi N днiв

склав бiльше K6 встановити цiну рiвну Р*(1+K7).

– Якщо надiйшли повiдомлення про встановлення цiни, то прийняти

тi, яких надiйшло бiльше.

– Якщо коефiцiєнт нахилу тренду витрат за останнi 4 днi та за остан

нi 10 днiв вiдрiзняються не бiльше нiж на K8, то вiдправити сусi

днiм агентам повiдомлення про встановлення монопольної цiни.

– При прийняттi повiдомлень про встановлення монопольної цiни

одного виду розiслати всiм сусiднiм агентам.

– При скороченнi попиту на K9% та одночасному зниженнi витрат

встановити цiну рiвну Pavg * K10.

Алгоритми продажу є досить тривiальними i включають в себе лише пере

вiрку на наявнiсть пального та власне механiзм продажу. Алгоритм купiвлi

складається з механiзмiв доставки пального (в даному випадку географi

чний аспект вiдсутнiй), алгоритму вибору трейдера та визначення моменту

закупiвлi. Алгоритм вибору трейдера представлений наступним чином:

– Запит наявностi пального в основних трейдерiв.

– Якщо пальне вiдсутнє – запит наявностi пального в усiх трейдерiв,

присутнiх на ринку.

– Закупiвля пального за його наявностi.
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Час закупiвлi розраховується згiдно з визначеною кiлькiстю днiв для

продажу залишку запасiв; в разi зменшення їх до рiвня необхiдно здiй

снити купiвлю нової партiї пального. Алгоритми прогнозування та оцiнки

стану, якi складаються з алгоритмiв прогнозування економiчних показни

кiв, оцiнки ефекту вiд змови та оцiнки стану. Алгоритм прогнозування

представлений побудовою квадратичної моделi регресiї методом наймен

ших квадратiв. Побудована таким чином модель показникiв використовує

ться в правилах щодо змiни цiни через коефiцiєнти моделi (що в правилах

порiвнюються з певними параметрами) та через прогнознi значення. Оцiн

ка ефекту вiд змови визначається як:

𝐸 = 𝑃𝑧𝑚𝑜𝑣 · 𝑠𝑜𝑙𝑑𝑐𝑢𝑟−𝑃𝑝𝑟𝑜𝑔𝑛𝑜𝑧 · 𝑠𝑜𝑙𝑑𝑐𝑢𝑟− (𝑃𝑐𝑢𝑟_𝑜𝑝𝑡−𝑃𝑝𝑟𝑜𝑔𝑛𝑜𝑧_𝑜𝑝𝑡) · 𝑠𝑜𝑙𝑑𝑐𝑢𝑟 (3.7)

Отже, якщо ефект вiд змови Е буде вищим нiж деяке значення Е0,

тодi вiдсилаються повiдомлення про можливу змову. Якщо ж iншi агенти

теж пiдтримують змову, тодi вмикається цей механiзм.

Агент «Споживачi» представляє узагальнення всiх споживачiв в ана

лiзованому регiонi, основною задачею якого є розподiл попиту споживачiв

за рiзними мережами. Цей агент характеризується такими показниками:

{𝐷,𝐷max,𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑} (3.8)

де 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑 – сумарний обсяг споживання пального в регiонi; 𝐷 – мiнi

мальний попит на однiй АЗС (гарантований попит); 𝐷max – максимальний

попит, який може задовольнити одна АЗС. Показники визначаються ста

тистично, наявнiсть гарантованого попиту обумовлена наявнiстю певних

талонiв на пальне (контрактiв), хоча даний параметр може дорiвнювати 0.

Основним механiзмом розподiлу спожитого пального є функцiя попиту, що

враховує не тiльки цiни окремої мережi, а й максимально можливий попит.

𝐷 =

⎧⎪⎨⎪⎩
𝐷max ·𝑁 𝑖

𝐴𝑍𝑆,

𝐴−𝐵 · 𝑃𝑖 + 𝐶 ·
∑︀
𝑗 ̸=𝑖

𝑃𝑗.
(3.9)



157

Функцiя задовольняє основнi вимоги, що накладаються на функцiю

попиту [36], а отже вiдповiдно реагує на змiну цiни кожного агента. Пара

метри А, В i С в функцiї попиту розраховуються таким чином:

𝐴 = 𝐷0 (3.10)

𝐵 =
1∑︀

𝑖

(max𝑃𝑖 − 𝑃𝑖)
(3.11)

𝐶 =
2

𝑛 ·
∑︀
𝑖

(max𝑃 − 𝑃𝑖)
(3.12)

де 𝐷0 – гарантований попит; 𝑛 - кiлькiсть сусiднiх мереж; 𝑃𝑖 – цiна

на пальне в мережi 𝑖.

Гарантований попит складає 𝐷0 та встановлюється вiдповiдно до вихi

дних параметрiв, пiсля чого весь розподiлений попит складається та норму

ється вiдповiдно до загального показника споживання 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑. Процедура

розрахунку закупки пального в мережi проводиться в другiй чвертi дня,

пiсля того як всi мережi встановлять свою цiну. В разi якщо мережа не

може задовольнити весь попит або взагалi не має запасiв, щоб здiйснювати

продаж, то такий надлишковий попит перерозподiляється в iншi мережi

вiдповiдно до рiвня встановлених ними цiн.

Бiльш досконалим варiантом такої поведiнки є симуляцiя деякої кiль

костi споживачiв з алгоритмом поведiнки, представленим на рис. 3.2. Такий

пiдхiд дає бiльшi можливостi за рахунок вiдсутностi синтетичних показни

кiв в функцiї розподiлу попиту. Необхiдно лише оцiнити значення еласти

чностей попиту пального за цiною та територiальний розподiл споживачiв.

Агент «трейдер» представляє собою абстракцiю гуртового продавця

на ринку нафтопродуктiв. В кожен момент часу, якщо у трейдера прису

тнє пальне для продажу, вiн виставляє певну цiну та здiйснює продаж,

доки пальне не закiнчиться. Економiчнi параметри, що характеризують
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стан агента, такi:

{𝑃,𝑠𝑜𝑙𝑑,𝐺,𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡,𝑖𝑛_𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒} (3.13)

де 𝑃 – цiни на пальне; 𝑠𝑜𝑙𝑑 – кiлькiсть проданого пального в день; 𝐺

– дохiд трейдера; 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 – прибуток трейдера;

Рис. 3.2. Алгоритм поведiнки споживачiв
Джерело: складено автором.

Цi параметри вiдображають стан агенту в конкретний день. Їх дина

мiка використовується для прогнозу та оцiнки наступних дiй агента. Цiна

встановлюється кожен день через алгоритм прийняття рiшень.

3.1.3 Агентна модель пошуку базової цiни

На вiдмiну вiд моделi зi мовою для представлення споживчого пошуку

алгоритми поведiнки агентiв Споживач та Мережа базуються на станах.

Основний акцент в моделi робиться на необхiднiсть споживачiв проводити

пошук АЗС виходячи з критерiю пошуку цiни, що не сильно вiдрiзняється
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вiд цiни попередньої покупки. Це призводить до наступного алгоритму дiї

споживачiв:

Визначити кiлькiсть спожитого пального за перiод. Якщо залишок

палива нижчий за певну вiдмiтку – знайти будь-яку АЗС поблизу. Якщо

цiна на АЗС не задовольняє критерiю повторити пошук декiлька разiв. В

разi вiдсутностi в ходi пошуку АЗС, що задовольняє критерiю вибрати АЗС

з найнижчою спостережуваною цiною. Провести покупку.

Рис. 3.3. Алгоритм поведiнки споживачiв пiд час пошуку
Джерело: складено автором

Критерiєм вибору являється рiвень цiни вiдносно попередньої поку

пки споживачем: цiна має бути не вище за попередню. Блок-схема алгори

тму поведiнки представлена на рис. 3.3.
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Поведiнка мережi схожа з поведiнкою в моделi зi змовою, однак

прийняття рiшень про змiну цiни базується на станах та оцiнцi попиту для

кожної АЗС. В моделi присутнi наступнi стани: слiдування ринку(S1), змi

на стратегiї(S2), зупинка торгiвлi(S3), повернення на ринок(S4). Стан S1

реалiзує поведiнку агента при наявностi прибутку в перiоди зниження цiн

та незначних коливань в перiоди високої маржi. Стан S2 реалiзує реакцiю

Агнета на рiзку змiну ситуацiї на ринку: стрибок цiн, рiзке зниження попи

ту. Стани S3 та S4 реалiзують стратегiї виходу з ринку в разi неможливостi

ведення торгiвлi з прибутком та повернення на ринок в разi появи такої

можливостi [39].

Рис. 3.4. Дiаграма станiв механiзму прийняття рiшень агента Мережа
Джерело: складено автором

Також на прийняття рiшення про змiну цiни агентом Мережа, базо

вою є оцiнка оптимальної цiни 𝑃𝑜𝑝𝑡. Цей параметр визначається як цiна, що

максимiзує прибуток.

𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 = 𝐷(𝑃,𝑃𝑎𝑣𝑔)(𝑃 − 𝑇𝑎𝑥− 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑠)→ 𝑚𝑎𝑥

𝑃𝑐 < 𝑃 < 1,4 · 𝑃𝑎𝑣𝑔

(3.14)

де 𝐷(𝑃,𝑃𝑎𝑣𝑔) = 𝑎0−𝑎1
𝑃−𝑃𝑎𝑣𝑔

𝑃𝑎𝑣𝑔
– функцiя оцiнки об’єму продажу пального на

АЗС; 𝑃𝑎𝑣𝑔 – середня цiна на пальне в радiусi 𝐾 км вiд мiсця розташування
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АЗС; 𝑃 – цiна на пальне у агента, змiнна за якою вiдбувається оптимiзацiя;

Tax – податкова складова; 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑠 – витрати; 𝑃𝑐 – цiна закупiвлi пального.

Коефiцiєнти функцiї попиту (𝑎0 та 𝑎1) автоматично оцiнюються для ко

жного агента iндивiдуально i уточнюються на кожному кроцi моделi пiд

час симуляцiї. З цього ж спiввiдношення визначаються мiнiмальна (𝑃𝑚𝑖𝑛)

та максимальна (𝑃𝑚𝑎𝑥) беззбитковi цiни.

3.1.4 Програмна реалiзацiя

Дiаграма класiв програмної реалiзацiї показує, що вся модель управ

ляється класом MSimulation, який представляє собою абстракцiю окремої

симуляцiї та надає набiр iнструментiв для роботи з моделлю. Клас MI

nformSystem представляє собою iнтерфейс для комунiкацiї мiж агентами,

їх iнформацiйної пiдтримки та реалiзує деякi функцiї держави. Базовим

класом для кожного агенту являється MAgent (див. рис. 3.5).

Дана схема загальна для обох моделей, однак для моделi зi змовою

розподiлом попиту та управлiння поведiнкою споживачiв займається клас

MInformSystem, який також бере на себе функцiонал зовнiшнього оточен

ня. Послiдовнiсть взаємодiї агентiв представлена на рис. 3.6.

Алгоритм поведiнки мереж має наступний вигляд:

if(current status = S1)
if(the profit is reduced)
if(profit < Prms)

increase the price of Prms
else

change the price on OptimalPrice * Spr
if(profit < 0) current status = S2

if(current status == S2)
if(the price is lower than the minimum)

set the minimum price with min mark-up
else
if(the price is higher than the maximum)

reduce price below the maximum



162

Рис. 3.5. Дiаграма класiв агентної моделi
Джерело: складено автором.

else
establish optimal price

if(profit > 0) current status = S1
if(profit<0 and profitable price does not exist)

current status = S3
if(current status = S3)

zupititi trade
if(there is a profitable price)

current status = S4
if(current status == S4)

set over k days optimal price
current status = S1

Параметри, що приймали участь в процедурi iдентифiкацiї моделi:

𝑃𝑟𝑀 - використовується в якостi показника мiнiмального прибутку,
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Рис. 3.6. Дiаграма потокiв агентної моделi
Джерело: складено автором

𝑆𝑝𝑟 - темп приросту в станi S1,

𝑃𝑑 - параметр стану S2,

𝐴𝑧𝑠𝑁𝑒𝑖𝑔𝑏𝑜𝑟𝑅𝑎𝑑𝑖𝑢𝑠 - АЗС, якi знаходяться ближче за вказаний параметр

розглядаються як конкуренти (вiдповiдає за територiальне розмежування

мiкроринкiв), км.

При цьому цiльова функцiя мала наступний вигляд:

𝑂𝑏𝑗𝐹𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 =
𝑁∑︁
𝑖=0

|𝑃 𝑟𝑒𝑎𝑙
𝑖 − 𝑃 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒𝑑

𝑖 | (3.15)
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де: 𝑁– кiлькiсть днiв в моделi,

𝑃 𝑟𝑒𝑎𝑙
𝑖 - Реальнi значення цiн в i-й день,

𝑃 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒𝑑
𝑖 - значення цiн в i-й день, розрахованих по моделi.

Таблиця 3.1
Результат процедури iдентифiкацiї моделi

Iтерацiя 𝑂𝑏𝑗𝐹𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑀 𝑆𝑝𝑟 𝑃𝑑 𝐴𝑧𝑠𝑁𝑒𝑖𝑔𝑏𝑜𝑟𝑅𝑎𝑑𝑖𝑢𝑠

0 10,18 0,15 0,0005 0,3 7
1 8,11359 0,15 0,0005 0,3 8
2 6,85108 0,16125 0,0006 0,2925 8,125
3 6,85108 0,16125 0,0006 0,2925 8,125
4 6,76215 0,15562 0,00055 0,2962 8,0625
5 6,76215 0,15562 0,00055 0,2962 8,0625
6 4,55696 0,15843 0,0005 0,29937 7,84375
7 4,55696 0,15843 0,0005 0,29937 7,84375
8 4,55696 0,15843 0,0005 0,29937 7,84375
9 4,55696 0,15843 0,0005 0,29937 7,84375
10 4,55696 0,15843 0,0005 0,29937 7,84375
11 4,55696 0,15843 0,0005 0,29937 7,84375
... ... ... ... ... ...
25 4,55696 0,15843 0,0005 0,29937 7,84375
26 4,55696 0,15843 0,0005 0,29937 7,84375
27 4,55696 0,15843 0,0005 0,29937 7,84375
28 4,55696 0,15843 0,0005 0,29937 7,84375
29 4,55696 0,15843 0,0005 0,29937 7,84375
30 3,97883 0,15843 0,0005 0,29935 7,84602
31 3,97883 0,15843 0,0005 0,29935 7,84602
32 3,88318 0,15843 0,00058 0,29937 7,84451
33 3,88318 0,15843 0,00058 0,29937 7,84451

Джерело: складено автором
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3.1.5 Порiвняння моделей асиметрiї

Проведення тестування агентних моделей показало, що середнє вiд

хилення траєкторiї модельних експериментiв вiд реальних даних складає

0,15 грн на 10 днях моделi.

Рис. 3.7. Траєкторiї росту цiн моделей з рiзною кiлькiстю агентiв
Джерело: складено автором

Рис. 3.8. Траєкторiї зниження цiн моделей з рiзною кiлькiстю агентiв
Джерело: складено автором
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Для перевiрки роботи моделi пошуку базової цiни та наявностi аси

метрiї було побудовано декiлька тестових конфiгурацiй з рiзною кiлькiстю

агентiв. Кожну з конфiгурацiй застосували до тестового набору даних зi

стрибком в 1,1 грн (стрибок до рiвня роздрiбних цiн). Траєкторiї поведiн

ки роздрiбних цiн за умови росту цiн та зниження показанi на рис. 3.7 та

рис. 3.8 вiдповiдно. Як бачимо спостерiгається асиметрiя цiн, однак чiткої

залежностi величини асиметрiї вiд кiлькостi учасникiв ринку не спостерi

гається.

3.2 Iнструменти державного регулювання в контекстi втрат спо

живачiв на ринку нафтопродуктiв

В практицi державного регулювання є велика кiлькiсть засобiв впли

ву на ринок. Всi вони характеризуються ступенем примусу по виконанню

певних дiй. На рисунку 3.9 показано основнi iнструменти державного регу

лювання, якi так чи iнакше можна застосовувати i до ринку нафтопроду

ктiв.

Для забезпечення цiнової ефективностi ринку можна використовува

ти як адмiнiстративнi так i ринковi методи, серед яких видiлено основнi

пiдходи до забезпечення цiнової ефективностi ринку:

– використання стабiлiзацiйного запасу [95];

– застосування коридору цiн;

– зменшення iнформацiйної асиметрiї на ринку шляхом iнформуван

ня споживачiв.

Стабiлiзацiйний запас. В свiтовiй практицi iснує два, рiзних за

цiлями та функцiями, види запасiв13 нафтопродуктiв, а також нафти, за

умови наявностi потужностей для переробки. Перший вид – спецiалiзованi

запаси, якi створенi для задоволення певних потреб рiзних вiдомств. Засто
13В рiзних джерелах термiн запаси часто замiнюють на термiн «резерв», маючи на увазi

одну й ту ж категорiю.
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Рис. 3.9. Iнструменти полiтики державного регулювання в Українi
Джерело: [155]

сування таких запасiв законодавчо чiтко регламентується. В Українi ж у

рiзнi перiоди часу дiяли наступнi види запасiв:

– резерв особливого перiоду;

– мобiлiзацiйний резерв;

– резерв для проведення робiт АПК в системi Держкомрезерву;

– технологiчнi та виробничi резерви НПЗ, нафтобаз та нафтопрово

дiв;

– стабiлiзацiйний запас.
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Другий вид запасiв – стратегiчнi14 запаси нафти та нафтопродуктiв.

Якщо ж говорити про стабiлiзацiйний запас нафтопродуктiв, то його

призначення – стримування зростання цiн пiд час рiзкого збiльшення по

питу чи виникнення дефiциту на внутрiшньому ринку. Згiдно [140] у свiтi

iснує три основнi моделi управлiння стабiлiзацiйним запасом:

– Державна: запаси формує (та керує ними) виключно держава

через надання необхiдних функцiй i повноважень, та покладання

вiдповiдальностi на уповноважений центральний орган виконавчої

влади. Запаси є власнiстю уряду i керують ними за кошти бюджету.

Модель реалiзовано в Iрландiї, Словаччинi, Чехiї й Фiнляндiї. Пе

реваги: повний контроль з боку держави та вiдсутнiсть узгоджень

питання управлiння запасами з учасниками ринку.

– Приватна: функцiї управлiння запасами нафтопродуктiв делегує

ться учасникам ринку (нафтопереробнi заводи, iмпортери, трейде

ри та iн.). Держава контролює наявнiсть та якiсть запасiв. За кри

зових умов право власностi компанiй на сформованi ними запаси

обмежується, а держава приймає рiшення про їхнє використання.

Такi рiшення є обов’язковими для виконання. Створення запасiв

нафтопродуктiв вiдбувається за кошти компанiй. Недолiк моделi:

неефективнiсть контролю держави над запасами.

– Змiшана: управлiння запасами нафтопродуктiв здiйснює спецiаль

на агенцiя, до складу якої входять як учасники ринку так i пред

ставники органiв державної влади. В кризових ситуацiях представ

ники влади мають право вирiшального голосу. Фiнансування вiд
14Чiткої назви цього виду резерву в українськiй лiтературi не дотримуються. Альтерна

тивними є назви: «загальнонацiональнi запаси ..» та «мiнiмальнi запаси нафти та нафтопро
дуктiв» (останiй варiант – вiдповiдно до «Концепцiї створення в Українi мiнiмальних запасiв
нафти i нафтопродуктiв на перiод до 2020 року», яку схвалено розпорядженням Кабiнету
Мiнiстрiв України вiд 8 грудня 2009 р. N 1498-р.)
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бувається як за рахунок внескiв учасникiв, так i з використанням

залучених коштiв. Така модель застосовується в країнах ЄС.

Експерти стверджують, що запас нафтопродуктiв має бути розрахо

ваним на 20-денне споживання за звичайного рiвня попиту [140]. Таким

чином станом на 2016 рiк розмiр стабiлiзацiйного запасу має складати 105

тис т, з яких: 48% бензину (49 тис. т) i 35% дизельного палива, а саме 24 тис.

т та 25 тис. т бензинiв марок А-95 та А-92 вiдповiдно та 35 тис. т дизель

ного палива. Територiальнiй розподiл запасу показаний на рисунку 3.10.

захiдний

27%

пiвнiчний

24%

центральний

19%
схiдний

17%

пiвденний

13%

Рис. 3.10. Розподiл стабiлiзацiйного запасу по регiонам Українi

Джерело: складено автором за матерiалами [140] та [116]

Однак для дiйсно обґрунтованого використання запасу слiд розроби

ти концепцiю, що базується на використаннi моделювання наслiдкiв викори

стання запасу та бiльш обґрунтовану методику вибору моментiв закупiвлi

та реалiзацiї запасу. Перш за все це пов’язано з нормами по використанню

рiзного роду добавок, в особливостi спиртових. Так згiдно нормам ДСТУ

та ТУ термiн зберiгання спиртовмiсних палив обмежується декiлькома мi

сяцями. Це призводить до необхiдностi удосконалення процедур або заку
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пiвлi палива(нафтопродуктiв без вiдповiдних домiшок), або використання

палива враховуючи термiни зберiгання. Одним iз виходiв з такої ситуацiї

є зберiгання компонентiв палива окремо та використання установок по змi

шуванню при реалiзацiї палива.

Коридор цiн. Полiтика коридору цiн полягає в тому, що встановлю

ються максимальний та мiнiмальний рiвень цiн. Зазвичай полiтика коридо

ру цiн використовується в точцi ринкової рiвноваги для стабiлiзацiї ринку.

Така система регулювання цiн використовується в рядi країн, зокрема в

Європейському Союзi на сiльськогосподарську продукцiю. Виникненi при

цьому дисбаланси мiж попитом та пропозицiєю покриваються за рахунок

державних запасiв.

Коливання ж на ринку нафтопродуктiв в значнiй мiрi зав’язанi на зов

нiшнi фактори, тому пряме використання жорсткого коридору призведе до

негативних наслiдкiв для всього ринку з подальшою його дестабiлiзацiєю.

Як показано в роздiлi 2 волатильнiсть гуртових цiн значно вища за вола

тильнiсть роздрiбних. Це пов’язане з формуванням баластових резервiв в

цiнi. Такi резерви значною мiрою згладжують дрiбнi коливання, при цьому

вiдбуваються деякi втрати зi сторони споживачiв.

В перiоди ж значних коливань роздрiбнi цiни реагують вiдповiдно,

однак утворена при цьому асиметрiя цiн формує перевитрати споживачiв.

Значний "хвiст"асиметричної поведiнки цiн зумовлений перш за все недо

сконалiстю ринку, та може бути скорегованим за допомогою коридору цiн.

В бiльшостi пiдходiв по дослiдженню ринку постулюється наявнiсть

ринкової цiни (в сенсi однiєї цiни для всього ринку), що в бiльшостi ви

падкiв формується шляхом здатностi покупцiв вибрати найбiльш вигiдну

пропозицiю. Проте у багатьох випадках цiни будуть вiдрiзнятися. Це може

статися тому, що товари не є iдентичними. Продукти, якi в iншому ви

падку являються схожими, можуть бути диференцiйованi, навiть якщо ця
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диференцiацiя присутня лише у свiдомостi споживачiв. Це диференцiацiя

по торговим маркам, рекламним кампанiям спрямованим на диференцiа

цiю подiбних продуктiв, що дозволяє постачальникам пiдвищувати цiни

i прибутки. Деякi продавцi можуть отримати бiльший прибуток за раху

нок встановлення рiзних цiн для рiзних груп споживачiв. Для того, щоб

це працювало, фiрми повиннi мати деяку ринкову владу. Якщо продавець

може iдентифiкувати рiзнi групи, якi вiдрiзняються за своєю чутливiстю

до змiни цiн, то фiрми будуть отримувати бiльший прибуток за рахунок

встановлення групам споживачiв з низькою еластичнiстю попиту вищi цi

ни. Такий пiдхiд досить схожий з пiдходом Ремсi для ринкiв зi значною

концентрацiєю [17].

Цей механiзм досить добре видно на роздрiбному ринку нафтопроду

ктiв: основнi роздрiбнi мережi АЗС мають власнi "iменнi" види палива.

Таке паливо позицiонується як "покращене" та продається за значно ви

щою цiною. Такими прикладами є: "А-95 Energy" та "ДТ Energy" для гру

пи мереж Авiас, лiнiйка палив Mustang для мережi АЗС WOG, "V-power

Nitro +" для мережi Shell та iншi. Зазвичай базовий компонент таких па

лив не вiдрiзняється вiд звичайних якiсних бензинiв на тих же мережах,

однак за рахунок додавання рiзних допомiжних компонентiв (антикорозiй

них, антидетонуючих та iнших "присадок") мають цiну на 1-2 грн вищу за

звичайнi марки палива. Слiд зауважити, що сукупна вартiсть таких домi

шок не перевищує 20% вiд додаткової маржi для цих видiв палив. Однак

при реалiзацiї такого виду пального для пермiального сегменту споживачiв,

наряду з реалiзацiєю звичайних видiв палива, мережi можуть перерозподi

ляти прибутки.

В основi коридору цiн лежать наступнi принципи:

– за наявностi декiлькох марок пального однакового класу (бензин

А-92, А-95, ДП i т.д.) коридор встановлюється лише на одну марку;
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– коридор цiн застосовується лише в випадках цiнових стрибкiв та

за умови зниження ефективностi ринку;

– коридор цiн коригується щодня в вiдповiдностi до коливань вхiдних

факторiв цiноутворення;

– коридор розраховується для кожного регiону окремо в залежностi

до територiального подiлу ринкiв;

– нижня границя цiн дорiвнює собiвартостi нафтопродуктiв вiдповiд

ного класу;

– верхня границi включає в саме необхiдний рiвень прибутку для

формування баласту для згладжування незначних коливань та ком

пенсацiї ризикiв пiд час значних стрибкiв.

– коридор не є примусовим, однак при виходi за нижню границю зна

чно частiше застосовуються бiльш методи контролю над походжен

ням ресурсу, якiстю та дотриманням антимонопольного законодав

ства. При встановленнi цiн вище верхньої границi фiксуються фа

кти зловживання монопольним становищем, наявнiсть змови змо

ви. Однак в випадку об’єктивно пiдтвердженого необхiдностi в за

вищеному рiвнi цiн жодних адмiнiстративних важелiв не викори

стовується.

Методики формування верхньої та нижньої границь залежать вiд

кон’юнктури ринку, джерел надходження нафтопродуктiв та економiчної

ситуацiї в цiлому. В теорiї розглядаються рiзнi пiдходи до формування ко

ридору цiн [24]. Враховуючи особливостi ринку нафтопродуктiв України,

за основу використано пiдхiд встановлення цiни коридору на рiвнi середнiх

витрат. Так, для 2016 року формула для розрахунку нижньої границi має

наступний вигляд:

𝑃𝑙𝑜𝑤 =

(︂
𝑃𝐹𝐶𝐴

(1 + 𝑉 𝐴𝑇 )(1− 𝑙𝑠)

𝑅𝑜(𝑇 )

1000
+ 𝐶𝑟

)︂
(1 + 𝑉 𝐴𝑇 ), (3.16)
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де 𝑃𝐹𝐶𝐴 – середня цiна гурту з доставкою на базис в заданiй територiї,

грн/т,

𝑅𝑜 – густина нафтопродукту. приведена до 15∘C, г/см3. 𝑙𝑠–втрати пiд час

доставки, переливу та зберiгання, згiдно нормам,

𝐶𝑟– iнших постiйнi та змiннi витрати що гарантують беззбитковий рiвень

цiн в середньому по ринку;

Показник iнших витрат оцiнюється експертами на основi ґрунтовного

аналiзу поточного стану ринку. Верхня границя коридору розраховується

з нижньої наступним виразом:

𝑃ℎ𝑖 = 𝑃𝑙𝑜𝑤 + 𝑅𝑖𝑠𝑘𝑐𝑜𝑚𝑝 + 𝑀𝑒𝑥𝑝 (3.17)

де 𝑅𝑖𝑠𝑘𝑐𝑜𝑚𝑝 = 𝑎𝑏𝑠(𝑚𝑎𝑥(∆𝑃𝐹𝐶𝐴, 𝑙𝑎𝑔 = 30)𝑈𝑆𝐷𝑀𝐵 + 𝑚𝑎𝑥(∆𝑈𝑆𝐷𝑀𝐵, 𝑙𝑎𝑔 =

30))𝑃𝐹𝐶𝐴 – компенсацiя ризикiв роздрiбних мереж в зв’язку з волатильнi

стю обмiнного курсу та гуртових цiн,

𝑀𝑒𝑥𝑝 – додатковий дохiд мереж, що забезпечує розвиток ринку, експертна

оцiнка.

Рис. 3.11. Розрахунок коридору цiн на перiод 2 пiврiччя 2015 року

Джерело: складено автором
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Для оцiнки впливу коридору використовувалась удосконалена аген

тна модель роздрiбного ринку нафтопродуктiв. Через вiдсутнiсть достовiр

них даних для моделювання поведiнки мереж в рамках гнучкого коридору

для дослiдження впливу був використаний жорсткий коридор з розшире

ною верхньою зоною на 5%. Таке розширення верхньої межi оцiнюється як

середнiй рiвень можливих зловживань завищенням цiн. Додатковий прибу

ток на розвиток ринку беремо рiвним 0.

Аналiз показав, що завдяки використанню коридору цiн вдалось зни

зити втрати споживачiв на 100 млн грн за друге пiврiччя 2015 року, та

близько 400 млн грн за 2016 рiк.

Iнформування споживачiв. Асиметрiя iнформацiї на ринку нафто

продуктiв має багато наслiдкiв. Це i зниження якостi пального в точках

роздрiбної реалiзацiї, що в свою чергу призводить до зростання витрат

на обслуговування транспортного засобу зi сторони споживачiв. Бiльшiсть

лiтератури та експертiв ринку стверджують, що завищення цiн тiсно пов’я

зане з непрозорим цiноутворенням. Така непрозорiсть ринку характерна не

тiльки для споживачiв, а й для держави та навiть дрiбних гравцiв ринку.

Прозорiсть цiн допомагає споживачам вiльно отримати iнформацiю

про цiни, що дозволяє їм робити порiвняння витрат по альтернативним

варiантам вибору АЗС, марки пального та часу закупiвлi [6]. Прозорiсть

також означає, що споживачi розумiють, як цiни встановлюються i знають

про будь-якi цiновi дискримiнацiї (рiзнi цiни на рахунок рiзних клiєнтiв).

Для зниження iнформацiйної асиметрiї згiдно останньої редакцiї

Енергетичної стратегiї України до 2035 року [117], регламентується створе

ння системи монiторингу якостi нафтопродуктiв на АЗС для забезпечення

споживачiв достовiрною iнформацiєю. Слiд зазначити що подiбна система

монiторингу працює в бiльшостi країн ЄС.
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Прикладом успiшного впливу на ринок шляхом iнформування спо

живачiв є формування чорного списку АЗС в Польщi. В перiод значних

зловживань на якостi продукцiї, накладання штрафiв та адмiнiстративнi

заходи з боку держави не давали значних результатiв. Тому було прийнято

рiшення про тотальну перевiрку вiдповiдностi якостi палива на всiх АЗС

в країнi, а результати такої перевiрки були опублiкованi в ЗМI в вигля

дi «чорного списку» АЗС. В результатi таких дiй за короткий час якiсть

пального на АЗС прийшла в норму, без будь-якого додаткового втручання

з боку держави.

Окрiм iнформування споживачiв щодо якостi продукцiї є й iнший ка

нал iнформацiї, що асиметричний не тiльки для споживачiв, а й для гравцiв

ринку. Цим каналом є достовiрна i своєчасна iнформацiя щодо актуального

рiвня цiн на ринку. Для прийняття обґрунтованого рiшення щодо вибору

АЗС для покупки пального споживач повинен мати вiдповiдну iнформацiю

щодо всiх АЗС в його околi та актуальнi цiни на кожнiй АЗС.

Дослiдження аналiтичних моделей [53] показують, що за умови низь

кої iнтенсивностi пошуку зниження концентрацiї ринку не знижує рiвень

цiн, однак призводить до збiльшення дисперсiї цiн та зниження сукупного

добробуту. Якщо ж iнтенсивнiсть споживчого пошуку висока рiвноважна

цiна буде нижча за меншої концентрацiї ринку. Це значить що за олiгопо

лiстичнiх умов активiзацiя споживчого пошуку дає можливiсть бiльшого

впливу на рiвень цiн нiж за досконалої конкуренцiї, а отже – зменшити

рiвноважний рiвень цiн.

Аналiз порiвняння поведiнки агентних моделей, описаних в Роздiлi 2

показав, що обидвi теорiї асиметрiї цiн (таємна змова та споживчий пошук)

мають право на iснування на ринку нафтопродуктiв України. При цьому за

умови споживчого пошуку спостерiгається дещо менша асиметрiя цiн нiж
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за моделi зi змовою. Якщо ж iнтенсивнiсть пошуку пiдвищити, ще призведе

до зменшення асиметрiї та зниження витрат споживачiв.

3.3 Iнформацiйна система ринку нафтопродуктiв

В багатьох розвинених країнах функцiонують iнформацiйнi системи

галузевого призначення. Мета таких систем – збалансоване управляння

вiдповiдним сектором економiки, оперативний монiторинг стану сектору в

цiлому як на агрегованому рiвнi, так i на рiвнi окремих складових. Бiль

шiсть таких систем базується на балансовому пiдходi, зокрема для ринку

нафтопродуктiв України – формування паливно-енергетичних балансiв.

Одним iз таких прикладiв є "Нацiональна система енергетичного мо

делювання" США (NEMS) [7]. Загалом вона монiторить стан всiх енер

гетичних ринкiв та їх взаємозв’язки з економiкою США в цiлому на рiвнi

макроекономiчних показникiв. Основним завданням є побудова балансових

моделей та iнтеграцiя з пiдсистемою мiжнародної торгiвлi. В системi також

присутнi модулi вiдносно ринку нафтопродуктiв.

Розробками iнформацiйних систем для ринку нафтопродуктiв займа

ються й в Українi. Вiдповiдно до рiшення Ради нацiональної безпеки та

оборони вiд 17 листопада 2010 року науковцями декiлькох провiдних iн

ститутiв України була розроблена Єдина державна система монiторингу

виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за па

ливно-енергетичнi ресурси та комунальнi послуги. Основними завданнями

цiєї системи було збирання, накопичення та аналiз iнформацiй вiдносно па

ливно-енергетичного сектору України на рiвнi основних транзакцiй. Базою

для цiє системи слугували розробки 1995-1997 рокiв по системам монiторин

гу за паливно енергетичними ресурсами [146].
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В цiлому, для стратегiчного планування в ПЕК України запропоно

вана iнформацiйно-аналiтична система, що базується на моделi "TIMES

Україна" [132].

Хоча основне призначення таких систем є забезпечення стабiльностi

роботи ринку та галузi в цiлому, слiд зазначити, що для ринку нафтопро

дуктiв, а саме для роздрiбного ринку, окрiм побудови балансiв слiд викори

стовувати пiдсистеми по оцiнцi цiнової ефективностi роботи ринку. Однак,

так як на разi жодної iнформацiйної системи, що стосується ринку нафто

продуктiв України, так i не введено в експлуатацiю, слiд розробити iнфор

мацiйну систему по монiторингу загроз ринку нафтопродуктiв України та

пiдтримки прийняття рiшень щодо державного регулювання ринку.

В залежностi вiд повного перелiку завдань iнформацiйної системи

вхiднi данi можна розподiлити на 3 групи:

– перша група – данi для формування перелiку загроз;

– дуга група – данi монiторингу цiн та поверхневого аналiзу стану

ринку;

– третя група – данi для глибокого аналiзу ситуацiї на ринку.

Перша група (данi для формування перелiку загроз) включає в себе

данi засобiв масової iнформацiї, вiдкритi данi по котируванням на свiтових

бiржах, данi валютного ринку та iншi. Цi данi необхiднi для роботи пiдси

стеми монiторингу загроз ринку. Так яке бiльшiсть iнформацiї знаходитися

в вiльному доступi в мережi iнтернет, за її оновлення вiдповiдає пiдсистема

збору iнформацiї (див. рис. 3.12). Ця пiдсистема працює в автоматичному

режимi та потребує лише адмiнiстрування.

Друга група (данi монiторингу цiн та поверхневого аналiзу стану рин

ку) – iнформацiя, що не являється комерцiйною таємницею, але потребує

певних витрат на її збiр. Такою iнформацiєю є данi по цiнам в розрiзi АЗС,

агрегованим об’ємам iмпорту, споживання та iнше. Такi данi дадуть мо
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Рис. 3.12. Базова структура пiдсистеми монiторингу загроз
Джерело: складено автором

жливiсть формувати показники ефективностi, оцiнювати ресурснi загрози

ринку та аналiзувати поведiнку роздрiбних цiн. До цiєї ж групи також

вiдносяться данi щодо завантаженостi дорiг.

В рамках базового функцiоналу iнформацiйної системи, цiєї iнфор

мацiї достатньо для формування прогнозiв, перелiку загроз та прийняття

рiшень по необхiдностi втручання в ринковий процес. Однак для функцiо

нування агентних моделей та бiльш глибокої оцiнки стану ринку потрiбна

третя група даних (данi для глибокого аналiзу ситуацiї на ринку) – опера

тивнi данi щодо об’ємiв реалiзацiї палива в розрiзi АЗС, джерел походжен

ня палива, сертифiкати вiдповiдностi, а також оперативнi данi по об’ємам

iмпорту та подальше їх транспортування до пунктiв зберiгання та реалi

зацiї. Цi данi дозволять з достатньою точнiстю формувати як балансовi

показники ринку в динамiцi, вiдслiдковувати зони дефiциту пального, так
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можливiсть формувати агентнi моделi поведiнки роздрiбного ринку. З за

пропонованими нижче модифiкацiями моделей можна досягти функцiона

лу оцiнки наслiдкiв подiй (як державного втручання на ринок так i впливу

на ринок з зовнi) на роздрiбний ринок в цiлому. Окрiм даних щодо заванта

женостi дорiг iснує можливiсть агрегацiї iнформацiї в розрiзi логiстичних

органiзацiй та транспортних пiдприємств по споживанню нафтопродуктiв,

що теж вiдносяться до третьої групи.

Алгоритм роботи з iнформацiйною системою представлений на ри

сунку 3.13. Центральним об’єктом являється регулятор ринку – уповно

важений орган державної влади, що має право формувати рекомендацiї

по втручанню в ринковий процес. Першим кроком по роботi з системою

є формування поточного перелiку загроз з оцiнкою їх значущостi. В разi

вiдсутностi загроз термiнового характеру оцiнюється поточний стан робо

ти ринку по певному перелiку показникiв. Якщо показники знаходяться в

межах норми, нiяких дiй проводити не потрiбно.

В разi наявностi загроз, або погiршенню ситуацiї на ринку, експертам

регулятора надаються вхiднi данi та iнструменти по оцiнцi можливих на

слiдкiв: короткостроковий прогноз, агентнi моделi, можливiсть розрахунку

заданих показникiв по будь-якiй територiї.

Окрiм термiнових загроз присутнi загрози стратегiчного характеру.

Для роботи з такими загрозами надаються iнструменти по аналiзу можли

вих наслiдкiв. Можливостi системи розширюються в разi наявностi модуля

роботи зi стабiлiзацiйним запасом. Вiдкривається можливiсть оцiнювати

моменти закупiвлi та в разi необхiдностi - оновлення запасу по беззбитко

вiй стратегiї (через термiн придатностi нафтопродукти необхiдно постiйно

оновлювати в разi неможливостi їх використання за призначенням).

Окрiм роботи з загрозами ринку в системi передбачена пiдсистема iн

формування учасникiв ринку. Ця пiдсистема забезпечує зниження iнформа
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Рис. 3.13. Алгоритм роботи з iнформацiйною системою
Джерело: складено автором

цiйної асиметрiї на ринку та дозволяє отримати вичерпну iнформацiю про

результати монiторингу якостi нафтопродуктiв на АЗС та поточний рiвень

цiн на будь-якiй АЗС України. В зв’язку з уточненнями в регламентуючих

документах (згiдно останньої редакцiї Енергетичної стратегiї України до

2035 року, положення про асоцiацiю з ЄС) декларується необхiднiсть ство

рення системи монiторингу якостi палива як на рiвнi держави так i в якостi

недержавної структури, що пiдтримуються учасниками ринку. Тому, в разi
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наявностi, альтернативнi недержавнi структури можуть також виконува

ти функцiї iнформування учасникiв ринку про якiсть нафтопродуктiв, та

поточний рiвень цiн.

Окремо слiд зазначити публiкацiю iндикативних цiн. Цей iнструмент

є базою для впровадження коридору цiн, однак манiпулюючи шириною

коридору можна без будь-яких адмiнiстративних важелiв створювати не

значний вплив на ринок через зниження iнформацiйної асиметрiї. Тому

перiодична публiкацiя iндикативних цiн в перiоди нормальної роботи рин

ку дозволить дрiбним учасниками ринку обґрунтовано приймати рiшення

про встановлення цiн.

Пiдсистема агентних моделей реалiзує механiзм оцiнки наслiдкiв по

дiй, що надаються в формалiзованому виглядi, на поведiнку гравцiв ринку.

Основою для даної пiдсистеми складає узагальнена агентна модель ринку

нафтопродуктiв України, базою для якої є агентнi моделi описанi в роздi

лi 2. Узагальнена агентна модель представляє собою розширену агентну

модель на на основi станiв, що охоплює всю територiю України.

Завдяки наявностi деталiзованої iнформацiї щодо об’ємiв продажу на

АЗС можна удосконалити поведiнку моделей та врахувати не тiльки такi

фактори як поведiнка конкурентiв та споживачiв, а й змiни об’ємiв iмпор

ту та виробництва, затримки ресурсу на кордонi, змiни податкiв. I хоча

данi модифiкацiї i будуть потребувати подальшого дослiдження агентно

го моделювання ринку нафтопродуктiв, є перелiк ситуацiй розробка яких

виходить за рамки таких моделей: рiшення щодо вiдкриття нових АЗС,

наслiдки судових процесiв, лiцензування роботи, злиття та перепродаж ме

реж та iнше. Кожна така ситуацiя опирається як на внутрiшнiй стан за

дiяних агентiв(який для стороннього спостерiгача не вiдомий) так i на су

б’єктивнi рiшення заподiяних осiб. Розробка алгоритмiв по аналiзу таких

ситуацiй потребуватиме значних об’ємiв даних низькорiвневої iнформацiї
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щодо дiяльностi майже всього сектору, що не представляється можливим

в теперiшнiх умовах.

Ще одним важливим фактором узагальненої моделi таких моделей

є оцiнка тiньового сегменту ринку. Позаяк для формування деталiзованої

поведiнки споживачiв потрiбна iнформацiя щодо завантаженостi дорiг. Ви

користовуючи актуальнi данi по завантаженостi дорiг всiєї територiї Укра

їни, можна оцiнити реальний попит на нафтопродукти в розрiзi окремих

територiй, що дасть змогу оцiнити реальний обсяг реалiзацiї нафтопроду

ктiв.

Слiд зазначити, що реалiзацiя такої агентної моделi для всiєї України

потребуватиме розподiленої архiтектури обчислювального центру, оскiльки

кiлькiсть агентiв в з врахуванням споживачiв виражається мiльйонами,

що з врахуванням оцiнки можливих наслiдкiв поведiнки агентiв впродовж

декiлькох тижнiв потребуватиме як значних об’ємiв оперативної пам’ятi

так i обчислювальних потужностей.

В разi використання iнформацiї третьої групи постає проблема з без

пекою даних, адже така iнформацiя представляє комерцiйну таємницю.

Iншi проекти iнформацiйних систем теж оперують iнформацiєю такого ро

ду. При цьому бiльшiсть науковцiв та експертiв переконанi, що фактори

ризику, зв’язанi з консолiдацiєю такої персоналiзованої iнформацiї в одних

руках можуть переважити позитивнi ефекти для економiки (враховуючи

рiзнi полiтичнi аспекти можливих наслiдкiв). Одним з виходiв може бути

часткова деперсонiфiкацiя наданої iнформацiй та незначна агрегацiя. Це

дещо погiршить можливостi системи, однак знизить ризики витоку iнфор

мацiї. Компромiсом може слугувати використання агрегованих показникiв

за день без розбивки на окремих суб’єктiв ринку, з агрегацiєю в просторо

вому вимiрi на рiвнi областей(митних пунктiв для iмпорту та експорту).
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Використання даної системи може виходити за рамки роздрiбного

ринку, а розповсюджуватись на нафтопереробку, гуртову реалiзацiю на

фтопродуктiв, державнi закупiвлi, закупiвлю палива в сiльському госпо

дарствi та iнше.

ВИСНОВКИ ДО РОЗДIЛУ 3

1. Обґрунтовано необхiднiсть створення моделi ринку нафтопроду

ктiв для дослiдження довготривалої взаємодiї учасникiв ринку та оцiнки

наслiдкiв державного регулювання. На олiгополiстичних ринках, до яких

наближається роздрiбний ринок нафтопродуктiв України, рiшення кожно

го гравця впливає i на прибутки конкурентiв – цю олiгополiстичну взаємо

залежнiсть покладено в основу побудови моделi поведiнки ринку як муль

тиагентної системи. Визначено, що для реалiзацiї моделi достатньо описати

алгоритми поведiнки гравцiв чотирьох типiв: оператора роздрiбної мережi,

АЗС, трейдера та споживачiв. Кожний агент представляє собою окремий

незалежний суб’єкт, який функцiонує в межах певного середовища, алго

ритми моделi базуються на прийняттi рiшень стосовно споживчого вибору,

а встановлення роздрiбних цiн в залежностi вiд гуртової цiни та стратегiї

поведiнки кожного гравця.

2. Аналiз гiпотез виникнення асиметрiї цiн показав необхiднiсть ство

рення набору агентних моделей, що реалiзують асиметрiю цiн: модель з еле

ментами змови мiж роздрiбними мережами та модель пошуку споживачами

базової цiни. Аналiз результатiв порiвняння моделей показав можливiсть

iснування на ринку нафтопродуктiв України обох механiзмiв асиметрично

го цiноутворення.

3. Визначено основнi механiзми державного регулювання для пiдви

щення цiнової ефективностi роздрiбного ринку нафтопродуктiв України,

а саме: стратегiчний запас, встановлення коридору цiн та iнформування
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споживачiв. Розкрито основнi пiдходи до формування стабiлiзацiйного за

пасу. Держава може здiйснювати iнтервенцiї на ринку нафтопродуктiв зi

стабiлiзацiйного запасу в момент стрибка цiн, а саме – продавати бензин

за контрактами тим мережам АЗС, якi мають у цьому потребу. Показано

необхiднiсть розробки спецiалiзованої систем керування запасом з врахува

нням специфiки ринку.

4. Визначено основнi принципи запровадження коридору цiн на рин

ку нафтопродуктiв. Наведено методику розрахунку коридору роздрiбних

цiн. Показано необхiднiсть застосування нижньої границi цiн, та окреслено

особливостi використання нежорсткого коридору цiн для ринку нафтопро

дуктiв. Моделювання, з використанням агентної моделi, показало, що мо

жливий ефект вiд запровадження коридору цiн по даним 2016 року складає

400 млн грн – це той об’єм втрат споживачiв, що може бути попереджений

за умови використання державного регулювання.

5. Розглянуто теоретичнi та практичнi аспекти зниження iнформацiй

ної асиметрiї через iнформування споживачiв. Наведено успiшний досвiд

iнших краї по пiдвищенню прозоростi ринку за рахунок iнформування спо

живачiв. Проведено моделювання сценарiїв зниження асиметрiї цiн через

стимулювання споживчого пошуку.

6. Окреслено завдання, якi виникають при прийняттi рiшень в про

цесi покращення цiнової ефективностi ринку нафтопродуктiв: формування

короткострокового прогнозу роздрiбних цiн, оцiнка поточних загроз рин

ку, оцiнка необхiдностi втручання на ринок. Обґрунтовано, що цi завдання

розв’язуються за допомогою iнформацiйної системи ринку нафтопродуктiв

України.

7. Описано структуру iнформацiйної системи ринку нафтопродуктiв

України. Показано вiдмiнностi запропонованого пiдходу вiд iснуючих про

тотипiв та концепцiй iнформацiйних системи ринку. Окремо окреслено пiд
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систему монiторингу якостi яка може бути видiлена в окрему iнформацiйну

систему монiторингу якостi нафтопродуктiв.

Основнi науковi результати, отриманi в процесi пiдготовки третього

роздiлу дисертацiї, знайшли вiдображення у таких наукових працях автора:

[39, 41, 107—110, 114, 147, 148, 152].
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ВИСНОВКИ

У дисертацiї здiйснено теоретико-методологiчне обґрунтування пiдхо

дiв до прогнозування цiнової динамiки та державного регулювання ринку

нафтопродуктiв України. Науковим результатом є запропонований iнстру

ментарiй для державного регулювання ринку нафтопродуктiв, розробле

ний на базi пiдходу цiнової ефективностi ринку з урахуванням побудови

короткострокового прогнозу, виявлення загроз ринку, а також вiдповiднi

концептуальнi положення.

У результатi проведеного дослiдження зроблено такi висновки:

1. На базi концептуальної моделi цiноутворення на ринку нафтопроду

ктiв визначено перелiк факторiв, якi мають прямий вплив на поведiнку роз

дрiбних цiн, i показано значний зв’язок внутрiшнiх цiн на нафтопродукти

в Українi з оптовими цiнами на них в Європi, що є одним з головних факто

рiв дестабiлiзацiї роздрiбних цiн. Продемонстровано, що в перiоди високої

волатильностi цiноутворюючих факторiв державне регулювання зводиться

до використання адмiнiстративних методiв шляхом застосування системи

штрафiв i санкцiй Антимонопольного комiтету України пiсля виявлення

потенцiальних порушень на ринку.

2. Як основний iндикатор ефективностi функцiонування ринкових ме

ханiзмiв за олiгополiстичного характеру ринку нафтопродуктiв України

було обрано втрати споживачiв, який ґрунтується на фiксацiї граничної

межi справедливої частки валового прибутку у роздрiбнiй цiнi. Порiвняль

ний аналiз з ринками країн Європи довiв, що для ринку нафтопродуктiв

України цей показник не перевищує 14%, а втрати споживачiв вiд неефе

ктивностi ринкових механiзмiв потенцiально сягають 500 млн грн на рiк.

З’ясовано, що основним фактором формування таких втрат є поведiнка

учасникiв ринку, коли має мiсце волатильнiсть цiноутворюючих факторiв,

що проявляється в ефектi асиметрiї цiн.
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3. Вибiр модельного iнструментарiю ґрунтується на таких трьох за

дачах, розв’язання яких необхiдне для запобiгання втратам споживачiв:

розпiзнавання потенцiально несприятливої ситуацiї на ринку; прогнозуван

ня роздрiбних цiн; аналiз наслiдкiв потенцiального впливу держави на за

побiгання несприятливiй ситуацiї. В результатi було обрано мультиагентну

модель для аналiзу наслiдкiв i модель корекцiї помилки для прогнозування

цiн.

4. Побудована в роботi система розпiзнавання загроз дестабiлiзацiї

цiн на ринку нафтопродуктiв базується на засадах машинного навчання та

полягає в застосуваннi пiдходу класифiкацiї текстових повiдомлень, якi мi

стять пряму або опосередковану iнформацiю щодо ринку нафтопродуктiв

вiдповiдно до рiвня її важливостi та напряму впливу. Оцiнено оптимальнi

параметри моделi класифiкатора та алгоритму обробки даних для розпi

знавання потенцiально несприятливої ситуацiї на ринку нафтопродуктiв

України (точнiсть розпiзнавання – 80%).

5. Удосконалена в роботi модель прогнозування роздрiбних цiн на базi

моделi корекцiї показала, що за умови значної волатильностi цiноутворю

ючих факторiв на основi узагальненої iнформацiї про цiни можна досягти

прийнятної точностi прогнозу лише на перiод до 7 днiв. Для розширення

горизонту прогнозу було розроблено нейромережеву модель прогнозування

роздрiбних цiн iз застосуванням агентного пiдходу. Завдяки використанню

даних по головних агентах ринку та iнформацiї про потенцiальнi загрози

дестабiлiзацiї цiн вдалося розширити горизонт прогнозу до 14 днiв. Аналiз

вхiдних даних нейронної мережi показав, що в умовах обмеженої вибiрки

навчання для зменшення кiлькостi вхiдних даних слiд застосовувати про

цедуру плаваючої корекцiї лага роздрiбних цiн на нафтопродукти вiдносно

гуртових цiн на них.
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6. Удосконалена в роботi мультиагентна модель ринку нафтопроду

ктiв України дає можливiсть оцiнювати взаємодiю агентiв ринку i вплив ме

ханiзмiв державного регулювання на поведiнку цiн по ринку в цiлому. Про

веденi експериментальнi дослiдження розробленої мультиагентної моделi

роздрiбного ринку нафтопродуктiв України дозволили врахувати вплив

специфiчних стратегiй поведiнки споживачiв на характер взаємодiї аген

тiв, яка проявляється в асиметрiї роздрiбних цiн. Результати моделювання

показали, що асиметрiя цiн на ринку нафтопродуктiв може проявлятися

вiдповiдно до iснування двох гiпотез про її походження: таємної змови та

споживчого пошуку.

7. Запропонований iнструментарiй у виглядi iнформацiйної системи

ринку нафтопродуктiв дозволяє за допомогою побудованого прогнозу оцi

нити динамiку цiн на нафтопродукти, а також, застосовуючи мультиаген

тну модель, окреслити набiр рекомендацiй щодо усунення цiнових диспро

порцiй на внутрiшньому ринку нафтопродуктiв. Це можна здiйснити за ра

хунок використання як адмiнiстративних пiдходiв, так i ринкових. Наведе

но базовий перелiк iнструментiв державного регулювання для пiдвищення

цiнової ефективностi ринку. Серед них – використання цiнового коридору

як орiєнтира для ринку в ситуацiях значної волатильностi, що потенцiаль

но може знизити втрати споживачiв на 400 млн грн на рiк. Застосування

мультиагентної моделi дає можливiсть оцiнити ефективнiсть регулюючих

заходiв держави на ринку нафтопродуктiв у вартiсному вимiрi.
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//addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/5645/2006.02.pdf?sequence=

1&isAllowed=y (Last accessed: 11.03.2014).

[24] Corchón L. C., Marcos F. Price regulation in oligopolistic markets.

ISRN Economics. Vol. 2012. 2012. URL: https://www.hindawi.com/

journals/isrn/2012/509165/ (Last accessed: 12.02.2015).

[25] Creti A., Villeneuve B., Chaton C. Gas Storage and Security of Supply

in the Medium Run. Resource and Energy Economics. Vol. 31. 2009.

P. 24–38.

https://www.ucema.edu.ar/publicaciones/download/documentos/322.pdf
https://www.ucema.edu.ar/publicaciones/download/documentos/322.pdf
https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/5645/2006.02.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/5645/2006.02.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/5645/2006.02.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.hindawi.com/journals/isrn/2012/509165/
https://www.hindawi.com/journals/isrn/2012/509165/


192

[26] Dahl C. A. Measuring global gasoline and diesel price and income

elasticities. Energy Policy. Vol. 41. 2012. P. 2–13.

[27] Dahl C., Sterner T. A survey of econometric gasoline demand elastic-

ities. Int. J. Energy Syst. Vol. 11, №2. 1991. P. 53–76.

[28] Daskin A. J. Deadweight loss in oligopoly: a new approach. Southern

Economic Journal. Vol. 58, №1. 1991. P. 171–185.

[29] Deaton A., Muellbauer J. An almost ideal demand system. The Amer-

ican economic review. Vol. 70, №3. 1980. P. 312–326.
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кту вiд частки ринку, яку охоплює керований агент)
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ДОДАТОК В

РОЗШИРЕНI РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКIВ МОДЕЛЕЙ

ЕЛАСТИЧНОСТI ПОПИТУ

Результати АDF-тесту для оцiнки нестацiонарностi ряду ln(𝐷)

(табл. 2.9 на ст. 106) за допомогою пакету Eview:

Null Hypothes is : D(LNDG, 2 ) has a un i t root

Exogenous : Constant

5 Lag Length : 10 ( Automatic − based on SIC , maxlag=11)

t−S t a t i s t i c Prob .*

Augmented Dickey−Fu l l e r t e s t s t a t i s t i c −7.143819 0 .0000

10 Test c r i t i c a l va lue s : 1% l e v e l −3.534868

5% l e v e l −2.906923

10% l e v e l −2.591006

*MacKinnon (1996) one−s ided p−va lue s .

15
Augmented Dickey−Fu l l e r Test Equation

Dependent Var iab le : D(LNDG, 3 )

Method : Least Squares

Sample ( adjusted ) : 14 78

20 Inc luded obs e rva t i on s : 65 a f t e r adjustments

Var iab le C o e f f i c i e n t Std . Error t−S t a t i s t i c Prob .

D(LNDG(−1) ,2 ) −9.545828 1.336236 −7.143819 0 .0000

25 D(LNDG(−1) ,3 ) 7 .657579 1.285936 5.954867 0 .0000

D(LNDG(−2) ,3 ) 6 .790260 1.205416 5.633125 0 .0000

D(LNDG(−3) ,3 ) 5 .872380 1.109701 5.291858 0 .0000

D(LNDG(−4) ,3 ) 5 .056367 0.982055 5.148759 0 .0000

D(LNDG(−5) ,3 ) 4 .200670 0.834014 5.036691 0 .0000

30 D(LNDG(−6) ,3 ) 3 .385961 0.676645 5.004041 0 .0000

D(LNDG(−7) ,3 ) 2 .681157 0.518411 5.171873 0 .0000

D(LNDG(−8) ,3 ) 2 .012996 0.363048 5.544717 0 .0000

D(LNDG(−9) ,3 ) 1 .279644 0.236344 5.414324 0 .0000

D(LNDG(−10) ,3 ) 0 .626385 0.115966 5.401468 0 .0000

35 C −0.001037 0.009323 −0.111232 0 .9119

R−squared 0.895733 Mean dependent var 0 .000143

Adjusted R−squared 0.874093 S .D. dependent var 0 .211358

40 S .E. o f r e g r e s s i o n 0.074997 Akaike i n f o c r i t e r i o n −2.177598



217

Sum squared r e s i d 0 .298102 Schwarz c r i t e r i o n −1.776172

Log l i k e l i h o o d 82.77192 Hannan−Quinn c r i t e r . −2.019210

F−s t a t i s t i c 41 .39184 Durbin−Watson s t a t 1 .915406

Prob (F−s t a t i s t i c ) 0 .000000

Результати оцiнки довгострокової еластичностi споживання бензину

А-95 на основi статичної моделi (табл. 2.10 на ст. 106) за допомогою пакету

Eview:
Dependent Var iab le : LNDG

Method : Least Squares

Date : 02/21/18 Time : 14 :10

5 Sample ( adjusted ) : 1 78

Inc luded obs e rva t i on s : 78 a f t e r adjustments

LNDG=C(1)+ C(2) *LNP+ C(3) *LNINC

10 Co e f f i c i e n t Std . Error t−S t a t i s t i c Prob .

C(1) 13.27138 0.720008 18.43228 0 .0000

C(2) −1.252979 0.108011 −11.60044 0 .0000

C(3) −0.006952 0.113845 −0.061068 0 .9515

15
R−squared 0.934128 Mean dependent var 9 .807282

Adjusted R−squared 0.932372 S .D. dependent var 0 .415721

S .E. o f r e g r e s s i o n 0.108110 Akaike i n f o c r i t e r i o n −1.573631

Sum squared r e s i d 0 .876585 Schwarz c r i t e r i o n −1.482988

20 Log l i k e l i h o o d 64.37160 Hannan−Quinn c r i t e r . −1.537345

F−s t a t i s t i c 531.7874 Durbin−Watson s t a t 0 .671858

Prob (F−s t a t i s t i c ) 0 .000000

Результати розрахунку короткострокової еластичностi споживання

бензину А-95 на основi моделi ЕСМ (табл. 2.11 на ст. 108) за допомогою

пакету Eview:
Vector Autoregre s s i on Est imates

Sample ( adjusted ) : 3 78

5 Inc luded obs e rva t i on s : 76 a f t e r adjustments

Standard e r r o r s in ( ) & t−s t a t i s t i c s in [ ]

LNDG

10
LNDG(−1) 0 .751738 (0 . 12692 ) [ 5 . 92270 ]

LNDG(−2) −0.120573 (0 . 11743 ) [ −1.02681]

C 4.564986 (1 . 66760 ) [ 2 . 73746 ]

LNP −0.529817 (0 . 14350 ) [ −3.69213]
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15 LNINC 0.056352 (0 . 08437 ) [ 0 . 66791 ]

R−squared 0.967964

Adj . R−squared 0.966160

Sum sq . r e s i d s 0 .417875

20 S .E. equat ion 0.076717

F−s t a t i s t i c 536.320100

Log l i k e l i h o o d 89.886300

Akaike AIC −2.233850

Schwarz SC −2.080512

25 Mean dependent 9 .797873

S .D. dependent 0 .417038

Результати розрахунку еластичностi на основi динамiчної моделi

(табл. 2.12 на ст. 109) за допомогою пакету Eview:
Dependent Var iab le : LNDG

Method : Least Squares

Sample ( adjusted ) : 1 77

5 Inc luded obs e rva t i on s : 77 a f t e r adjustments

LNDG=C(1)+C(2) *LNP+C(3) *LNINC+C(4) *LNDG

Co e f f i c i e n t Std . Error t−S t a t i s t i c Prob .

10 C(1) 13.53510 0.690085 19.61368 0 .0000

C(2) −1.388260 0.211776 −6.555318 0 .0000

C(3) −0.007221 0.109901 −0.065706 0 .9478

C(4) 0 .007747 0.011391 0.680065 0 .4986

15 R−squared 0.942943 Mean dependent var 9 .802924

Adjusted R−squared 0.940599 S .D. dependent var 0 .416649

S .E. o f r e g r e s s i o n 0.101547 Akaike i n f o c r i t e r i o n −1.686033

Sum squared r e s i d 0 .752766 Schwarz c r i t e r i o n −1.564277

Log l i k e l i h o o d 68.91228 Hannan−Quinn c r i t e r . −1.637332

20 F−s t a t i s t i c 402.1445 Durbin−Watson s t a t 0 .787959

Prob (F−s t a t i s t i c ) 0 .000000

Результати розрахунку еластичностей попиту за цiною (𝑃_95) та до

ходом (𝑅𝑒𝑎𝑙_𝑊 ) для бензину А-95 за даними 2008 – 2013 рр. (табл. 2.15

на ст. 114) з використанням пакету Statsmodels в Python:
Model : l og (V_95) = 1 + log (P_95) + log (Real_W)

OLS Regres s ion Resu l t s

5 ==============================================================================

Dep . Var iab le : l og (V_95) R−squared : 0 .411

Model : OLS Adj . R−squared : 0 .393

Method : Least Squares F−s t a t i s t i c : 24 .03
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Date : 29 Jan 2018 Prob (F−s t a t i s t i c ) : 1 .20 e−08

10 Time : 12 : 46 : 33 Log−Like l i hood : 50 .030

No . Observat ions : 72 AIC : −94.06

Df Res idua l s : 69 BIC : −87.23

Df Model : 2

Covariance Type : nonrobust

15 ==============================================================================

coe f std e r r t P>| t | [ 0 . 0 2 5 0 . 9 7 5 ]

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
I n t e r c ep t 10 .0337 1 .047 9 .586 0 .000 7 .946 12 .122

log (P_95) −0.5227 0 .094 −5.875 0 .000 −0.740 −0.365

20 l og (Real_W) 0.4369 0 .169 2 .588 0 .012 0 .100 0 .774

==============================================================================

Результати розрахунку еластичностей попиту за цiною (𝑃_𝐷𝑇 ) та

доходом (𝑅𝑒𝑎𝑙_𝑊 ) для дизельного пального за даними 2008 – 2013 рр.

(табл. 2.15 на ст. 114):
Model : l og (V_DT) = 1 + log (P_DT) + log (Real_W)

OLS Regres s ion Resu l t s

5 ==============================================================================

Dep . Var iab le : l og (V_DT) R−squared : 0 .499

Model : OLS Adj . R−squared : 0 .485

Method : Least Squares F−s t a t i s t i c : 34 .39

Date : 29 Jan 2018 Prob (F−s t a t i s t i c ) : 4 .34 e−11

10 Time : 12 : 44 : 31 Log−Like l i hood : 61 .610

No . Observat ions : 72 AIC : −117.2

Df Res idua l s : 69 BIC : −110.4

Df Model : 2

Covariance Type : nonrobust

15 ==============================================================================

coe f std e r r t P>| t | [ 0 . 0 2 5 0 . 9 7 5 ]

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
I n t e r c ep t 5 .6142 0 .962 5 .836 0 .000 3 .695 7 .533

log (P_DT) −0.1721 0 .096 −1.877 0 .065 −0.371 0 .011

20 l og (Real_W) 0.9326 0 .158 5 .916 0 .000 0 .618 1 .247

==============================================================================

Результати розрахунку еластичностей попиту за цiною (𝑃_95) та до

ходом (𝑅𝑒𝑎𝑙_𝑊 ) для бензину А-95 за даними 2014 – 2016 рр. (табл. 2.15

на ст. 114):
Model : l og (V_95) = 1 + log (P_95) + log (Real_W)

OLS Regres s ion Resu l t s

5 ==============================================================================

Dep . Var iab le : l og (V_95) R−squared : 0 .695
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Model : OLS Adj . R−squared : 0 .676

Method : Least Squares F−s t a t i s t i c : 37 .57

Date : 29 Jan 2018 Prob (F−s t a t i s t i c ) : 3 .13 e−09

10 Time : 12 : 37 : 08 Log−Like l i hood : 28 .744

No . Observat ions : 36 AIC : −51.49

Df Res idua l s : 33 BIC : −46.74

Df Model : 2

Covariance Type : nonrobust

15 ==============================================================================

coe f std e r r t P>| t | [ 0 . 0 2 5 0 . 9 7 5 ]

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
I n t e r c ep t 11 .0796 1 .834 6 .041 0 .000 7 .348 14 .811

log (P_95) −0.7496 0 .122 −6.000 0 .000 −0.977 −0.482

20 l og (Real_W) 0.3319 0 .224 1 .484 0 .147 −0.123 0 .787

==============================================================================

Результати розрахунку еластичностей попиту за цiною (𝑃_𝐷𝑇 ) та

доходом (𝑅𝑒𝑎𝑙_𝑊 ) для дизельного пального за даними 2014 – 2016 рр.

(табл. 2.15 на ст. 114):
Model : l og (V_DT) = 1 + log (P_DT) + log (Real_W)

OLS Regres s ion Resu l t s

5 ==============================================================================

Dep . Var iab le : l og (V_DT) R−squared : 0 .469

Model : OLS Adj . R−squared : 0 .437

Method : Least Squares F−s t a t i s t i c : 14 .56

Date : 29 Jan 2018 Prob (F−s t a t i s t i c ) : 2 .93 e−05

10 Time : 12 : 32 : 15 Log−Like l i hood : 20 .247

No . Observat ions : 36 AIC : −34.49

Df Res idua l s : 33 BIC : −29.74

Df Model : 2

Covariance Type : nonrobust

15 ==============================================================================

coe f std e r r t P>| t | [ 0 . 0 2 5 0 . 9 7 5 ]

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
I n t e r c ep t 9 .8728 2 .346 4 .208 0 .000 5 .099 14 .647

log (P_DT) −0.4920 0 .156 −3.162 0 .003 −0.808 −0.175

20 l og (Real_W) 0.4475 0 .287 1 .560 0 .128 −0.136 1 .031

==============================================================================
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