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АНАЛІЗ ЦІН НА НАФТУ МЕРЕЖНИМИ МЕТОДАМИ 
 

В. О. Красюк, В. М. Соловйов 
м. Черкаси, Черкаський національний університет  

імені Богдана Хмельницького 
 

За останні півстоліття ціна на нафту стала дуже важливим 
індикатором економіки всього світу, зважаючи на кореляцію з 
фінансовим ринком. 

Примітною закономірністю розвитку світової економіки 
минулого сторіччя стало неперервне та швидке зростання 
виробництва та споживання енергії, у першу чергу, за рахунок 
енергоресурсів органічного походження – нафти та природного 
газу [1]. За оцінками експертів при нинішніх обсягах 
споживання енергії підтверджених світових запасів нафти 
вистачить лише на 40 років, запасів природного газу – на 70 
років [2]. 

Відповідно до останніх прогнозів вважається, що протягом 
наступних десятиріч світовий попит на енергію буде 
задовольнятись переважно за рахунок новітніх альтернативних 
(відновлювальних) джерел енергії. 

Часові ряди реальних економічних процесів є 
відображенням складних процесів, які протікають в складних 
системах і тому їх вивчення класичними економіко-
математичними методами дуже рідко приводить до адекватних 
результатів і висновків. Враховуючи зазначені особливості 
часових рядів, доречно застосовувати до аналізу часових рядів 
методи нелінійної динаміки.  

Метою даного дослідження є проведення аналізу динаміки 
цін на нафтопродукти мережними методами [3]. 

Для даного дослідження було використано показники 
щоденних цін на сиру нафту марки Brent за період часу з 
травня 1987 року по березень 2016 року [4]. Розрахунки 
проводились за допомогою алгоритму рухомого вікна  для 
фрагменту часового ряду довжини 500 днів з кроком у 10 днів. 

Аналізувались спектральні і топологічні мережні міри 
складності графів, отриманих перетворенням часового ряду за 
методами графа видимості та рекурентного аналізу [3]. 
Показано, що деякі з них можуть слугувати мірами складності 
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системи, а динаміка їх змін дозволяє будувати передвісники 
кризових станів. 

На рисунку 1 у відносному масштабі представлено 
вихідний ряд цін на нафту «Brent» та нормалізованих 
прибутковостей. 

 
Рис.1. Порівняльна динаміка нормалізованих 

прибутковостей (returns) та вихідного ряду цін на нафту Brent 
 
З даного рисунку видно, що найбільші стрибки цін 

відбулись у 1990,1998, 2000 та 2008 роках, відмічених 
кризовими явищами на світових ринках.  

На рис. 2 зображені спектральна (maxdegr - максимальна 
ступінь вершини) та топологічна (AvgPathLend - середня 
довжина шляху) мережні міри складності, отримані за методом 
рекурентного перетворення ряду у граф, які специфічним 
чином реагують на вказані кризові моменти. 

 
  (а)      (б) 
Рис. 2. Динаміка цін на нафту Brent та спектральної (а) і 

топологічної (б) мір складності. Граф будувався за методом 
рекурентного перетворення 
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Відповідно, спектральні міри стрімко зростають, а 
топологічні, навпаки, спадають, сигналізуючи про початок 
кризи. 

За аналогією порівнюються аналогічні розрахунки за 
допомогою методу графа видимості (рис. 3).  

 
 (а)     (б) 
Рис. 3. Динаміка цін на нафту Brent та спектральної (а) і 

топологічної (б) мір складності. Граф будувався методом графа 
видимості 

 
З рисунку видно, що спектральна міра у до кризовий 

період помітно зменшується, зростаючи власне у кризовий 
період. В свою чергу топологічні міри при цьому поводять себе 
антисиметрично до спектральних.  

У подальшому планується порівняти одержані результати з 
отриманими за допомогою інших методів нелінійної динаміки 
(фрактальними, ентропійними та ін). 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ 
СЕРЕДНЬОСТРОКОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЦИКЛІВ  

 
В. І. Куліда, А. А. Овчаренко 

м. Київ, ДВНЗ «Київський національний університет  
імені Вадима Гетьмана» 

 
Домінуючою рисою сучасного етапу суспільно-

економічного розвитку є нерівномірність функціонування 
економіки, накопичення протиріч та структурних 
диспропорцій, зростання кількості та інтенсивності фінансово-
економічних криз, негативні наслідки від яких значно 
посилюються внаслідок глобалізаційних тенденцій.  

На думку переважної більшості вчених однією із головних 
причин виникнення кризових явищ є циклічний розвиток 
економіки. Так, теоретичне та емпіричне обгрунтування 
економічних криз внаслідок циклічних коливань було 
закладено ще в роботах М. Кондрат’єва [1] та Й. Шумпетера 
[2].  

На відміну від циклів Кондрат'єва, дослідженню яких 
присвячено значна кількість робіт (наприклад, [3-5]), питанням 
аналізу та моделювання інших економічних циклів, зокрема, 
середньострокових циклів Жугляра (8-10 років),  приділялась 
значно менша увага [6-7]. 

За період циклу Жугляра відбуваються коливання не 
тільки у рівні завантаження існуючих виробничих потужностей 
(і, відповідно, в обсязі товарних запасів), а й коливання в 
обсягах інвестицій в основний капітал. В результаті до часу 
запізнювання, характерного для короткострокових циклів 
Кітчина (2-3 роки), тут додаються ще й часові лаги між 
прийняттям інвестиційних рішень і введенням відповідних 
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