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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
З метою підвищення продуктивності сіль-

ськогосподарських угідь, запобігання ерозій-
ним процесам та відтворення родючості грун-
тового покриву потрібно проводити оптиміза-
цію структури посівних площ і сівозмін, покра-
щення балансу гумусу та основних поживних
речовин [1]. Для досягнення зазначеної мети
застосовується ряд нормативно-правових до-
кументів [2, 3]. Однак є гіпотеза, що оцінка
ефективності фермерських господарств, які
дотримуються вимог законодавства щодо еко-
логічно безпечного виробництва, буде менша
порівняно з іншими фермерськими господар-
ствами, якщо для оцінки ефективності було ви-
користано лише економічні показники і не вра-
ховано екологічні аспекти. Одним із методів, за
якими можуть проводитися економіко-еко-
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логічні оцінки, є аналіз середовища функціону-
вання (DEA). Ця технологія дозволяє інтегру-
вати економічні, а також екологічні аспекти та
допомагає розрізняти більш ефективні і менш
ефективні фермерські господарства [4, с. 2].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Є ряд досліджень з застосуванням DEA для
аналізу ефективності сільськогосподарських
підприємств, у тому числі фермерських госпо-
дарств як вітчизняних [5, 6, 7], так і закордон-
них [8, 9, 10] науковців. Цей метод оцінки
відносно новий, ще не повністю розкрито його
потенціал визначення ефективності складних
систем, у тому числі економіко-екологічної
ефективності використання ріллі фермерськи-
ми господарствами [8].
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ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Оцінити економіко-екологічну ефек-

тивність використання ріллі фермерськими гос-
подарствами Харківської області з використан-
ням методу аналізу середовища функціонуван-
ня (DEA). Виявити фактори, що впливають на
ефективність використання ріллі фермерськи-
ми господарствами.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Було досліджено 37 фермерських госпо-
дарств з 2009—2012 р. на території Харківсь-
кої області. Використано статистичну інфор-
мацію — форма державних статистичних спо-
стережень № 29-сг, № 50-сг.

DEA є непараметричним математичним
підходом програмування, де міра ефективності
не залежить від обраних одиниць виміру показ-
ників діяльності, при умові, що всі одиниці ви-
міру співпадають для всіх суб'єктів оцінюван-
ня [9, c. 9]. Для того щоб розрахувати ефек-
тивність фермерських господарств, ми вико-
ристовували звичайну Charnes-Cooper-Rhodes
(CCR) модель [4, c. 42]. Лінійним програмуван-
ням необхідно вирішити для кожного госпо-
дарства задачу, яка полягає в наступному:

.
При системі обмежень: 

,
де  — є скаляром, λ є  вектор ваг,   Х є

 матриця "вхідних" показників для всіх
ферм N, Y є матрицею  "вихідних" показ-
ників для всіх N фермерських господарств, x

i
 є

 вектор "вхідних" показників для і-того
господарства і y

i
 є  вектор "вхідних" показ-

ників для i-того господарства. Технічні резуль-
тативності, застосовувані в даній роботі, виз-
начаються як  [8, c. 4—5].

Використовуючи цю модель, та оперуючи
різними показниками ми розрахували різні
види ефективності: економіко-екологічну, еко-
логічну, економічна (розраховані з використан-
ням CCR-моделі) та економічну ефективності
з урахуванням масштабу виробництва (розра-
ховану з використанням ВВС-моделі).

Такі показники діяльності об'єктів, як рента-
бельність, продуктивність та інші показники ма-
ють тенденцію зменшуватися із зростанням мас-
штабу виробництва [11, c. 30]. Зазначена за-
лежність отримала назву "закону спадної віддачі"
— в міру збільшення застосування змінного фак-
тору при фіксації всіх інших, завжди досягаєть-
ся точка, починаючи з якої використання додат-
кової кількості змінного фактору веде до пост-
ійного зниження приросту продукту [16, c. 112].
Подібні нелінійні залежності в практичній еко-
номіці відображає модель ВВС [11, c. 31].

Без внесення добрив зв'язок урожаю
сільськогосподарських культур з вмістом гуму-
су настільки тісний, що гумус при цьому стає
одним із основних показників родючості
грунтів. Було використано методику визначен-
ня балансу гумусу [13], яка враховує сучасні
технології вирощування культур, заорювання
побічної рослинницької продукції та рівень за-
стосування органічних і мінеральних добрив.
Продуктивність рослин залежить від того еле-
мента живлення, який знаходиться у мінімумі.
Тому не можна використовувати як парамет-
рами для оцінки екологічної ефективності аб-
солютний вміст мінеральних елементів. Вміст
цих елементів в грунті можна збільшити, але
для підвищення врожайності співвідношення їх
повинно бути оптимальне. Інакше надмірне

Таблиця 1. Параметри для визначення різних видів ефективності використання ріллі
фермерськими господарствами Харківської області у 2009—2012 роках

* Показник сталості різних агротехнічних фонів до ерозії грунту Лопирєва М.І. та Рябова Е.І. (1989 рік) [12].
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внесення мінеральних елементів призведе до
екологічної шкоди чи економічних збитків.

Адаптувавши підхід, запропонований гру-
пою дослідників [8], до фермерських госпо-
дарств Харківської області, для зазначених
видів ефективності використовувались пара-
метри наведені в таблиці 1.

На першому етапі за допомогою програми
MS Access та надбудови Maxdea for Data
Envelopment Analysis 6 проаналізували зазна-
чені вище види ефективності. Значення еконо-
міко-екологічної ефективності коливається по
роках з 0,73 до 0,79; економічна ефективність
— 0,27—0,52; екологічна ефективність — 0,29—
0,57; економічна ефективність з врахуванням
масштабу 0,4—0,7 (табл. 2).

Для аналізу впливу розміру площі ріллі фер-
мерського господарства на його ефективність,
було обрано три групи господарств таким чи-

ном, щоб розмір груп була співставна. Виявлен-
ня статистичної вірогідності відмінності абсо-
лютних величин проводилося за допомогою не-
параметричного критерію Крускал-Уоліса [14,
с. 406; 15, c. 243].

Слід зазначити, що економіко-екологічна
ефективність значною мірою є сума екологіч-
ної та економічної ефективності. Таким чином,
ці часткові ефективності можуть бути інтерп-
ретовані як показники відносної ваги. Явний
розрив між економічною та екологічною ефек-
тивності спостерігається 2009—2011 роках.
Підвищення середнього значення однієї ефек-
тивності відбувається з пониженням іншої.

Проаналізувавши значення економічної
ефективності з врахуванням масштабу (ВВС),
можна бачити безумовне поліпшення середнь-
ого значення порівняно з економічною ефек-
тивністю. Це можна пояснити тим, що в дано-

Характеристика значень 

Значення різних видів ефективності 

економіко-
екологічна 

екологічна економічна 
економічна з 
врахуванням 

масштабу 

У 2009 році 
1 2 3 4 5 

середнє 0,75 0,46 0,28 0,40 

мінімальне 0,13 0,00 0,00 0,00 

відсоток ефектив- 
них господарств 

27,03 15,56 17,33 24,32 

менше 1250 га ріллі 0,93 0,64 0,24 0,42 

від 1250,1 до 1700 га ріллі 0,79 0,45 0,32 0,43 

більше 1700,1 га ріллі 0,49 0,23 0,31 0,35 

значення р 0,0001 * 0.0001 * 0,792 0,973 

У 2010 році 
середнє 0,73 0,29 0,44 0,52 

мінімальне 0,07 0,00 0,00 0,00 

відсоток ефектив- 
них господарств 

35,14 13,40 24,84 28,04 

менше 1250 га ріллі 0,96 0,49 0,47 0,56 

від 1250,1 до 1700 га ріллі 0,81 0,31 0,44 0,46 

більше 1700,1 га ріллі 0,49 0,12 0,41 0,56 

значення р 0.002 * 0,0001 * 0,967 0,741 

У 2011 році 
середнє 0,73 0,33 0,47 0,63 

мінімальне 0,25 0,00 0,00 0,00 

відсоток ефектив- 
них господарств 

24,32 10,96 19,49 24,10 

менше 1250 га ріллі 0,94 0,58 0,45 0,80 

від 1250,1 до 1700 га ріллі 0,81 0,38 0,51 0,63 

більше 1700,1 га ріллі 0,54 0,17 0,43 0,55 

значення р 0,004 * 0,0001 * 0,565 0,159 

У 2012 році 
середнє 0,79 0,57 0,52 0,70 

мінімальне 0,23 0,00 0,00 0,00 

відсоток ефектив- 
них господарств 35,14 27,03 22,61 34,27 

менше 1250 га ріллі 0,95 0,84 0,40 0,76 

від 1250,1 до 1700 га ріллі 0,85 0,64 0,61 0,67 

більше 1700,1 га ріллі 0,61 0,29 0,53 0,69 

значення р 0,006 * 0,0001 * 0,144 0,569 

Таблиця 2. Результати розрахунків ефективності використання ріллі фермерськими
господарствами на території Харківської області методом DEA

* Статистично значиме при р < 0,05.
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му випадку ефект масштабу має негативний
вплив.

У таблиці 2 представлені середні значення
ефективності перерахованих вище видів по ро-
ках. Можна бачити, що, зокрема, висока ефек-
тивність 2012 року відрізняється від усіх інших
років за всіма видами. Розрахунки вказують на
те, що кожній рік, суттєвий вплив на ефек-
тивність має площа ріллі в господарстві. По мірі
зростання площі ріллі екологічна та економі-
ко-екологічна ефективність зменшується. Що
стосується економічної ефективності, то ре-
зультат розрахунків неоднозначні. Слід
підкреслити, що значимість цих результатів
явно обмежені. Статистично вагому відмінність
між розміром групи можна спостерігати лише
по відношенню до економіко-екологічної та
екологічної ефективності.

Слід зазначити, що цей висновок підтверд-
жується кореляційним аналізом, який також
вказує на вплив площі ріллі на еколого-еконо-
мічну ефективність (взятих в середньому за 4
роки). Було застосовано коефіцієнт непарамет-
ричної міри статистичної залежності між дво-
ма змінними — коефіцієнт кореляції рангу
Спірмена [14, с. 626; 15, с. 259]. Використовую-
чи вербальну градацію значень кореляції [15, с.
257], можна інтерпретувати так: між економі-
ко-екологічною ефективністю господарств та
площею ріллі є середній обернений зв'язок та
слабий зв'язок з рентабельності господарств.

На наступному етапі ми проаналізували,
якою мірою господарства успішно поєднують
економічну та екологічну ефективність. На ри-
сунках 1, 2 продемонстровано аналіз за рока-
ми спостереження. У результаті аналізу, фер-

Рис. 1. Відхилення від абсолютного середнього значення за екологічною та економічною
ефективністю період 2009—2010 роки

Джерело: складено автором.
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мерські господарства діляться на чотири кла-
си. Господарства I-го класу показують еконо-
мічну та екологічну ефективність вище серед-
нього рівня. Ці господарства можуть вважатись
(досить умовно на певному рівні) "зразковими".
Фермерські господарства II-го класу — з низь-
кою екологічною та вище середнього рівня еко-
номічною ефективністю, тоді як фермерські
господарства IV класу навпаки. Господарства
III-го класу мають всі показники нижче серед-
нього.

У кожен рік дослідження більшість госпо-
дарств знаходяться в клас IV. Щоб вірно інтер-
претувати такі результати розрахунків треба
звернути увагу на те, що це не абсолютні ефек-
тивності, це ефективності відносно госпо-
дарств з найвищими показниками. Але еко-
логічні показники (наприклад, рівень ерозійної

небезпеки сільськогосподарських культур)
практично у жодного з господарств, що дос-
ліджується, не на задовільному рівні. З цієї ж
причини господарства першого класу порівня-
но численні.

З таблиці 3 видно, що кожного року спів-
відношення господарств в різних класах по-
рівняно не змінюється. Можна припустити що
є зовнішні фактори, які підтримують певну
стабільність такого співвідношення, тому що
господарств, які із року в рік залишаються в
межах одного класу лише 11 (30% від кількості
досліджених підприємств). На рисунку 1 ФГ
"Янтар" приведене як приклад цих господарств.
Господарства, які змінюють класи, мають точ-
ку або вісь, навколо якої переміщаються. На
рисунку 2 ФГ "Обрій" є прикладом таких гос-
подарств.

Рис. 2. Відхилення від абсолютного середнього значення за екологічною та економічною
ефективністю період 2011—2012 роки

Джерело: складено автором.
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ВИСНОВКИ
Усі досліджені фермерські гос-

подарства мають не задовільні еко-
логічні показники використання
ріллі. З економіко-екологічної точ-
ки зору більшість з них неефектив-
но використовують ріллю. Як пра-
віло це підприємства великого роз-
міру (більше 1700,1 га). Підтверд-
жують це результати статистичних
методів дослідження. Менша еко-
номічна ефективність зазначених
фермерських господарств підтвер-
джується при визначені DEA-моделлю BBC.
Статистично вагомого впливу на економіко-
екологічну ефективність спеціалізації чи місце
розташування в певній природно-кліматичній
зоні не виявлено. Екологічні показники в DEA-
моделях потребують уточнення (є різні мето-
дики розрахунку балансу гумусу) та розширен-
ня (наприклад використання балансу азоту,
фосфору, калію).
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