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Зміст
1. Визначення політичних цілей, реформ та стейкхолдерів
2. Створення схеми моделі на основі схеми агросектору
(AGMEMOD-UA)
3. Створення сценаріїв політичних реформ
4. Пошук та обробка даних
5. Створення математичної моделі: розв’язок, поєднання
методологій
6. Вибір програмного забезпечення для реалізації моделі:
доступність, функціональність, простота та зручність
використання
7. Калібрування та валідація моделі
8. Оцінені значення та експертна думка
9. Цикл покращення/оновлення моделі
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1. Політичні цілі, реформи, стейкхолдери
Робота разом
Актуальні політичні цілі та реформи в агросекторі України:

Відміна мораторію на продаж землі
Держ підтримка виробників
Дерегуляція

Стейкхолдери:

Виробники (групи виробників)
Споживачі (групи споживачів)
Політичні діячі
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2. Схема моделі та агросектору
Робота в групах
Продукція

Тваринництво

Пшениця

М’ясо птиці

Кукурудза

Яйця

Соняшник
Рапс
Соя
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2. Схема моделі та агросектору
Робота в групах (разом)
Пшениця - Україна

Пропозиція:
Виробництво=площа*урожайність
Площа=ф(світові ціни пшениці, на товари замінники, виробничі затрати на пшеницю, попит на
внутр ринку)
Урожайність=ф(погодні умови, якість грунту, виробничі затрати)
Попит:
Споживацький попит на кінцевий продукт – 1 людина =ф(ціна на хлібні продукти, дохід, ціни на
продукти інших зернових, ціни на м’ясо, ціни овочі і інші замінники)
Кількість населення – фіксований показник
Міжнар торгівля
Експорт=ф(if (світ ціна, кількість виробленої і спожитої продукції в УА) > обм*х; Else обм*х)
Імпорт=ф(світ ціна, кількість виробленої і спожитої продукції в УА)
Ціна
Ціна хлібні продукти=ф(ціна пшениці внутр ринок)
Ціна пшениці внутр=ф(світ ціна пшениці, кількість спож і вироб продукції)
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3. Адаптація сценаріїв
Політичні сценарії для моделювання:
Політичні реформи, на що вони впливають, як включити реформи в
модель

?
?
?
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4. Пошук та обробка даних
Ресурси пошуку літератури
L-re search.doc
Відкриті ресурси баз даних
L-re search.doc
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4. Пошук та обробка даних
Обробка даних:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Перевірка балансів та похідних (derived) показників (наприклад,
урожайність)
Перевірка одиниць виміру
Перевірити тренди даних
Перевірити правильність розбиття на групи (сума по групам)
Один ресурс даних чи декілька? Перевірка правдивості даних за
декількома ресурсами
Регіони та групи, які не моделюються?
Група/параметр/продукт для «залишку» (умова рівноваги на ринку)
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5. Математична модель
Приклад ПШЕНИЦІ (WS) з AGMEMOD:
Пропозиція
WS area harvested in UA = sum of areas harvested of all regions + areas of producer groups without regions
WS area harvested in a region = sum of areas harvested of producer groups in the region
WS area harvested by a producer group = WS share in the grain area of producer group *
grain area of producer group
Grain area harvested by a producer group = (0.99+0.003*gross margin of grains of producer
group – 0.0002*gross margin of oilseeds of producer group)*numb. enterp. in prod. group
WS share of grain area of producer group = 1-BAASHUA_SS-COASHUA_SS-OAASHUA_SSREASHUA_SS-RYASHUA_SS (залишок; чому пшениця залишок?)
Barley share of gr. area by producer group = max((32-3.7*TREND08-0.26*COEGRUA_SS+0.14*BAEGRUA_SS)/100,
0.001)
WS yield in UA = production/area
WS yield in a region = production in a region/area harvested in a region
WS yield by producer group = 1.4+1.1*TREND08+0.038*WSEGRUA_SS
WS production UA = sum of production of all regions + production of producer groups without regions
WS production in a region = sum of production of producer groups in the region
WS production of producer group = area harvested of producer group * yield of producer
group
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5. Математична модель
Ціна
WS price UA (WSPFNUA) = 20.48 - 11.82*WSSPRUA/WSUDCUA + 0.46*WSWMPRW*EXRDUA/10
WS price for region = 0.923*WSPFNUA+14.8
USE
Exports (UXT)= (SPR + SMT + CCT(-1) - CCT - UDC)*(1-D06-D07-D10-D11)
Imports (SMT) = fixed value
Ending stocks (CCT) = -6966.86 + 0.44*WSSPRUA + 82.15*WSPFNUA/GDPDUA
Domestic use (UDC) = UFE + UDL + UFO
Feed use (UFE) = -297 + 0.16*WSSPRUA + 1.27*(PKSPRUA+POSPRUA+BVSPRUA+LMSPRUA)
Losses (UDL) = 0.024*WSSPRUA
Non-feed use (UFO) = UFD + UFS + UOT
Food use (UFD) = UPC*POP
Per capita consumption (UPC) = -0.30*WSPFNUA/GDPDUA +
2699.7*1/TREND70 + 44.97 + 4.9 * (D02+D03+D04+D05)
Seed use (UFS) = 0.255*WSAHAUA
Industrial and processing uses (UOT) = UFA + UDP
Factory use (UFA)= XFA + UOD
Other factory use (XFA) = fixed value
Processing in bio ethanol (UOD) = fixed value
Processing use (UDP) = -133.47 + 0.001*RGDPDUA
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5. Математична модель

Приклад ВРХ з AGMEMOD:

Пропозиція

Beef & veal production (BVSPR) = CCKTT*CCSLW/1000
Cattle lsaughter weight (CCSLW)= 211.28- 2251.51*1/TREND70
Total cattle slaughter (CCKTT)=CSKTT+CCKCV+CCKOT
Cows slaughter (CSKTT) =fixed value
Calves slaughter (CCKCV)=fixed value
Other (cattle except calves and cows) slaughter (CCKOT) = 0.3*CCCCTUA(-1) +
0.26*CCSPRUA + 2.37*(CCPRNUA/GDPDUA)
Calf crop (CCSPR) =WCI*YPC
Calves per cow (YPC) = fixed value
Weighted cow numbers (WCI) = 0.8*CSCCTUA(-1)+0.2*
CSCCTUA
Total cows number (CSCTT)=BCCCT+DCCCT
Suckler cows ending =fixed value
Dairy cows ending (DCCCTUA) = (0.94*DCCCTUA(-1) + 0.0004*(WMPWNUA(-2)+CMPRCUA(-2))/GDPDUA(-2)
- 0.48*TREND70)*(1-D0810)+(DCCCTUA(-1)+0.0004*(WMPWNUA(-2)+CMPRCUA(-2))/GDPDUA(-2))*D0810
Beef and veal price (CCPRNUA)
Total cattle ending (CCCCTUA) of prev. period = CCT(-1)+SPR+SMT-UXT11
KTT-UDL

5. Математична модель
Приклад ВРХ з AGMEMOD:
Ціна

Beef and veal price (CCPRNUA)= 1686.71+0.97*BVWMPRW*EXRDUA-1452.66*BVSPRUA/BVUDCUA
Total cattle ending (CCCCTUA)= CCT(-1)+SPR+SMT-UXT-KTT-UDL
Calf crop (CCSPR) =WCI*YPC
Total cattle imports =fixed value
Total cattle imports =fixed value
Total cattle slaughter (CCKTT)

Cattle death loss, st. dis. (CCUDL)= 0.02*CCCCTUA(-1)+0.03*CCSPRUA-202.1198184
Beef & veal Exports =max(0, SPR+SMT-CHT-UDC)
Beef & veal production (BVSPR) = CCKTT*CCSLW/1000
Beef & veal Imports (SMT) = -14.27+29.37*CCPRNUA/(BVWMPRW*EXRDUA*(1+BVSTXUA/100))
Beef & veal changes in stocks (CHT) = fixed value
Beef & veal domestic use =UPC*POP
Beef & veal dom consumption = fixed value
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5. Математична модель

Поєднання методології

Розшировка деяких абревіатур AGMEMOD та англійських назв:
area (harvested) – площа (зібрана)
UA - Україна
region - регіон
producer group – група виробників
production - виробництво
share - частка
grains - зернові
grain area – площа зернових
gross margin – загальний прибуток
oilseeds - олійні
numb. enterp. in prod. group – кількість підприємств у групі виробників
WS - пшениця
BA - ячмінь
ASH – частка площі
UA_SS – Україна, степ, менші підприємства
CO – кукурудза
OA – овес
RE – рис
RY – жито
TREND08 – тренд з 2008 року
EGR – очікуваний загальний прибуток
Yield - урожайність
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5. Математична модель

Поєднання методології

Розшировка деяких абревіатур AGMEMOD та англійських назв:
Price – ціна
PFN – price farmer nominal ціна виробника
SPR – supplied production виробництво
UDC – use domestic consumption домашнє споживання
WMP – world market price світова ціна
RW – rest of the world решта світу
EXRD – exchange rate domestic курс валюти вдома (в даному випадку в УА)
USE - використання
UXT – use export експорт
SMT – supplied import імпорт
CCT - еnding stocks зберігання
D02, D03, D04, D05, D06, D07, D10, D11 – dummy бінарні змінні
fixed value – фіксована величина
GDPD – gross domestic product deflator дефлятор ВВП
UFE – use feed використання на корм
UDL – losses втрати
UFO – non-feed use
PK – pork свинина
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5. Математична модель

Поєднання методології

Розшировка деяких абревіатур AGMEMOD та англійських назв:
PO – poultry курятина
BV – beef and veal яловичина та телятина
LM – lamb баранина
UFD - food use використання на продовольство
UFS - seed use використання на насіння
UOT - industrial and processing uses використання в індустрії та фабриках
UPC – per capita consumption споживання на людину
POP – population населення
TREND70 – trend from 1970 тренд з 1970
UFA - factory use використання на фабриках
UDP - processing use використання на переробку
XFA - other factory use інше використання на фабриках
UOD - processing in bio ethanol переробка на біоетанол

15

5. Математична модель

Поєднання методології

Розшировка деяких абревіатур AGMEMOD та англійських назв:
CC – cattle велика рогата худоба
KTT – total slaughter загальний забій
SLW – slaughter weight забійна вага
CS – cows корови
KCV – calves бички
KOT – other cattle інша ВРХ
PRN – price reference nominal ціна
WCI - weighted cow numbers середньозважена кількість корів
YPC – calves per cow кількість телят на корову
CTT – number of animals кількість тварин
BC – suckler cows
DC – dairy cows молочні корови
PWN – price wholesale nominal оптова ціна номінальна
CM – cows milk коров'яче молоко
PRC – price reaction component ціна
D0810 – dummy variables бінарна змінна
WM – whole milk незбиране молоко
UDL – use domestic losses втрати
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1. Зайти на сайт за ссилкою http://cran.us.r-project.org/ та клікнути Download R for Windows

2. Клікнути

install R for the first time

3. Клікнути на Download R 3.3.3 for Windows (показано червоною стрілкою на малюнку внизу)

4. Вибрати «Зберегти як» або «Зберегти» (показано червоною стрілкою на малюнку внизу).
Зберегти програму у будь-якому зручному для Вас місці на комп’ютері.

