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Ефективність сільськогосподарських 
підприємств і зростання продуктивності 
в сільському господарстві 

Вікторія Галушко, Сергій Дем’яненко та Бернхард 
Брюммер 

1 Вступ 

Перехід від планової до ринкової економіки виявився болючим для 
більшості країн центральної і Східної Європи. Однак, вважається, що 
ринкова спрямованість веде до покращення ефективності і до 
ефективного розміщення ресурсів через розвиненіші й гнучкіші цінові 
механізми. За перші 10 років перехідного періоду в українському 
сільському господарстві спостерігалося різке падіння виробництва. У 
2000 обсяг сільськогосподарського виробництва складав лише 53% від 
рівня 1990 і лише в 2001 році цей обсяг дещо збільшився порівняно із 
попереднім роком. Виникає питання: чому ринкові механізми не дали 
змогу досягти очікуваних результатів і які чинники визначають 
розвиток в сільському господарстві? 

У більшості випадків падіння виробництва може бути пояснено 
зменшенням обсягів ресурсів, що використовуються, погіршенням суто 
технічної ефективності (тобто, менш ефективним використанням 
ресурсів), зменшенням ефективності масштабу (тобто відхиленням від 
оптимальних обсягів виробництва) і технологічними змінами. Всі ці 
чинники впливають на обсяг виробництва і цей вплив може діяти в 
різних напрямках. Тобто, технологічні зміни можуть позитивно впливати 
на обсяги виробництва, в той час як погіршення технічної ефективності 
може стримувати процес виробництва. Питання про вплив кожного із 
цих чинників на виробництво сільськогосподарської продукції є 
емпіричним. Тому мета даної роботи полягає в аналізі впливу кожного із 
вище наведених чинників на зміну загальної продуктивності факторів в 
сільському господарстві України за 1996-2000 рр. 

Аналіз ефективності є важливим за декількох причин. По-перше, на 
макро рівні декомпозиція показника зміни загальної продуктивності 
факторів є цінною для українських політиків, оскільки вона дозволяє 
виявити можливі джерела підвищення продуктивності і, можливо, 
розширення виробництва. Крім того, аналіз ефективності на рівні 
окремого підприємства дозволяє визначити раціональні розміри 
сільськогосподарських підприємств, оптимальне співвідношення 
ресурсів і мінімальні обсяги ресурсів необхідних для виробництва 
одиниці продукції. 

Іншою метою даної роботи є оцінка технічної ефективності і 
ефективності розміщення ресурсів на рівні окремого підприємства, а 
також аналіз взаємозв’язку між ефективністю підприємства і формою 
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власності. Автори також намагаються визначити оптимальне 
співвідношення ресурсів і оптимальну кількість кожного із факторів 
виробництва для виробництва одиниці продукції. На макро рівні ця 
робота дає загальний огляд тенденцій в українському сільському 
господарстві протягом 1996-2000 років і детальний аналіз зміни у 
загальній продуктивності факторів, технічній ефективності і 
технологіях. 

Структура роботи є наступною. Розділ 2 містить опис методології, що 
використовується для аналізу. В Розділі 3 визначено змінні. Це 
дослідження складається із двох частин, які являють собою два 
окремих аналізи. Перша частина стосується ефективності 
сільськогосподарських підприємств на галузевому рівні у 1996-2000 
роках і її метою є пояснити зміни в українському сільському 
господарстві. Цей аналіз представлений в Розділі 4. Друга частина – це 
аналіз ефективності на рівні окремих сільськогосподарських 
підприємств в п’яти центральних регіонах України. Цей аналіз подано в 
Розділі 5. Заключний розділ містить висновки і рекомендації. 

2 Методологія 

В цій роботі ми використовуємо Data Envelopment аналіз (DEA). 
Перевагою цього (непараметричного) підходу над параметричним, який 
використовувався при аналізі українського і російського сільського 
господарства в попередніх працях (Peter Voigt (2002), Kurkalova & 
Jensen (2002)) є те, що ми не робимо припущень стосовно форми 
виробничої функції. 

Спочатку, ми спробуємо ознайомити читача із концептуальними 
засадами аналізу продуктивності і ефективності, використовуючи DEA. 
Під поняттям ефективності підприємства дуже часто розуміється 
здатність підприємства виробити якомога більше продукції, 
використовуючи дану кількість ресурсів (технічна ефективність 
виробництва продукції). Або, альтернативно, ми можемо сказати, що 
ефективність означає здатність підприємства виробити даний обсяг 
продукції, використовуючи мінімум ресурсів (технічна ефективність 
використання ресурсів). Обидва визначення є рівнозначними за умови 
сталого ефекту масштабу і вибір методу при аналізі ефективності 
залежить від “поведінки” виробничої одиниці. Якщо кінцевою метою 
роботи підприємства є максимізація виручки – тоді технічна 
ефективність виробництва продукції є доцільною. Однак, якщо 
підприємство притримується принципу мінімізації витрат – тоді при 
аналізі ефективності необхідно оперувати поняттям технічної 
ефективності використання ресурсів. В нашому випадку ми 
припускаємо, що сільськогосподарські підприємства мінімізують 
витрати. Це припущення є цілком доцільним, оскільки за умов планової 
економіки метою сільськогосподарських підприємств було виконання 
виробничих планів будь-якою ціною, навіть якщо використання 
ресурсів було економічно неефективним. З початком перехідного 
періоду держава спочатку зменшила поставки ресурсів 
сільськогосподарським підприємствам, а потім повністю відмовилася від 
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цієї практики. За цих умов підприємства були змушені навчитися 
економно використовувати ресурси для того, щоб підтримувати сталі 
обсяги виробництва. Отже, ми припускаємо, що метою роботи 
сільськогосподарських підприємств є, що найменше, повернення до 
рівня виробництва 1990 року, використовуючи при цьому мінімум 
ресурсів. В даній роботі ми зосереджуємо нашу увагу на ефективності 
використання ресурсів, яка пояснена нижче. 

Основою DEA є побудова кривої (границі) базуючись на кращих 
підприємствах. Це досягається шляхом вирішення проблеми лінійної 
оптимізації: 

Fk = min λk   (1а) 
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де, Fi = min λk - технічна ефективність використання ресурсів, zk – 
змінні, що показують інтенсивність з якою використовується кожне 
підприємство при побудові кривої найкращих підприємств, yk,m - 
продукція k-того підприємства m-ного виду, xk,n – використовуваний 
ресурс n-ного виду, t – індекс часу і k = 1…K – кількість підприємств. 
Розв’язки даної проблеми оптимізації були отримані за допомогою 
комп’ютерної програми DEAP, розробленої Коеллі. 

Перш ніж продовжувати пояснення методології, необхідно зробити 
декілька зауважень стосовно інтерпретації технічної ефективності. По-
перше, технічна ефективність є відносним показником, тобто, ми 
розглядаємо технічну ефективність підприємства відносно інших 
підприємств. Якщо кількість спостережень у вибірці незначна і 
підприємства більш-менш однорідні, то більшість підприємств може 
виявитись ефективними, навіть якщо з економічної точки зору вони не 
використовують ресурси ефективно. Збільшення кількості аналізованих 
підприємств може суттєво зменшити значення технічної ефективності, 
якщо деякі підприємства є набагато ефективнішими відносно інших. 
Крім того, оскільки показник технічної ефективності показує відносну 
продуктивність підприємства, він дуже чутливий до “крайніх” 
спостережень (спостережень, які значно відрізняються від інших). 
Отже, перед початком аналізу ці “крайні” спостереження повинні бути 
виключені. 

Суттєвіше зауваження стосується ресурсів. У реальній економіці у 
більшості випадків ресурси, що використовуються різними 
підприємствами, відрізняються між собою. Це зауваження особливо 
важливе у відношенні такого ресурсу як земля. Отже, для того щоб 
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зробити точніший аналіз необхідно враховувати неоднорідність 
ресурсів. Проте неоднорідність, скажімо, такого ресурсу як земля, 
визначається різницею у кліматичних умовах, природній родючості 
ґрунту та іншими чинниками, які не можуть бути враховані в моделі. 
Отже, для спрощення аналізу ми припускаємо, що ресурси є 
однорідними. З цією метою нами залучено до аналізу лише центральні 
області України, де якість землі та природнокліматичні умови є відносно 
однорідними. 

Останнє зауваження стосується агрегування ресурсів і виробленої 
продукції. Початково показник технічної ефективності розраховувався 
лише виходячи із фізичних обсягів ресурсів і виробленої продукції. 
Однак у більшості випадків дуже важко зібрати реальні дані стосовно 
фізичних обсягів всіх ресурсів, що використовуються у виробництві. 
Саме тому в аналізі дуже часто використовуються агреговані дані 
(наприклад, виручка (результат діяльності) і матеріальні витрати 
(ресурси)). Однак використання агрегованих даних має певні недоліки 
(Färe, Grosskopf & Zelenyuk, 2002). І навіть якщо на практиці 
дослідники дуже часто використовують агреговані дані, слід відзначити, 
що агрегування може призвести до зміщених оцінок ефективності. 

Метою даної роботи, як було зазначено у вступі, є порівняння 
ефективності підприємств різних форм власності. Для того, щоб 
визначити вплив форми власності на ефективність, ми оцінюємо криву 
виробничих можливостей, припускаючи, що технологічні можливості 
однакові для підприємств всіх форм власності. Ідея цього підходу 
зображена на Рисунку 1 для підприємств двох форм власності і для 
випадку, коли виробляється лише один вид продукції і 
використовується один вид ресурсу. 

Рисунок 1 
Побудова кривої технологічних можливостей за припущенням, що підприємства 
різних форм власності характеризуються однаковими технологіями 
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Нехай EGCFN (побудований на базі найефективніших підприємств) 
описує технологію, скажімо, приватних підприємств. Технічно ефективні 
підприємства знаходять на межі області, яка описує технологію. 
Підприємства, які знаходяться всередині цієї області є неефективним, 
причому чим більш віддалені вони від межі EGCFN, тим вони менш 
ефективні. Спостереження, позначені зірочками (*) є технічно 
неефективними. Подібна область, що описує технологію, може бути 
побудована і для, скажімо, державних підприємств. Позначимо її ABD. 
Для кожного приватного і державного підприємства ми можемо 
розрахувати оптимальні значення ресурсів. Для цього необхідно 
перемножити кожен ресурс на розраховане значення ефективності λ. 
Коли ми розв’язуємо проблему оптимізації (1) для всіх підприємств 
(приватні і державні підприємства разом), використовуючи розраховані 
оптимальні значення ресурсів (а не реальні) ми отримуємо область 
EGBCD, яка називається Граничною Межею або Grand Frontier. 
Неефективність в межах Grand Frontier – це неефективність за рахунок 
власне форми власності. Наприклад, візьмемо спостереження, що 
позначено точкою х. Технічна ефективність в межах даної групи (в 
нашому випадку серед групи приватних підприємств) може бути 
розрахована як відношення LK/Lx = TEi (неефективність представлена 
Kx). Неефективність за рахунок форми власності представлена BK і в 
подальшому ми будемо називати цей показник “структурною” технічною 
неефективністю. 

Важливим в DEA також є поняття ефективності розміщення ресурсів. 
Вона розраховується як відношення мінімальних витрат виробництва до 
витрат у точці, коли підприємство є технічно ефективним (точка К для 
підприємства х на Рис. 1) і показує здатність підприємства вибрати 
оптимальне співвідношення ресурсів. Підприємства, які є ефективними 
з точки зору розміщення ресурсів, обирають таку їх комбінацію, щоб 
ізокоста (крива витрат) була дотичною до ізокванти, яка представлена 
кривою SS’ (Рис.2). Розглянемо, наприклад, підприємство позначене 
літерою Q. Це підприємство є як технічно неефективним, так і 
неефективним з точки зору розміщення ресурсів. Неефективність 
розміщення ресурсів представлена відрізком RB і розраховується як 
відношення Ak = OR/OB. Добуток технічної ефективності і ефективності 
розміщення ресурсів становить загальну (або економічну) ефективність. 
Таким чином, економічна ефективність відображає здатність 
підприємства використовувати і розміщувати ресурси ефективно і може 
бути розрахована як відношення OR/OQ = Ek (Рис.2). Економічна 
ефективність також може бути розрахована наступним чином: Ek = C(y, 
w)/ck, де C(y,w)- мінімальні затрати (представлені кривою АА’) і ck – 
реальні затрати підприємства. Для розрахунку мінімальних затрат 
вирішується наступна проблема оптимізації: 

С(y, w) = min wx   (1b) 

за умови наступних обмежень 
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де, w – вектор цін на ресурси. 

 

Рисунок 2 
Технічна ефективність та ефективність розміщення ресурсів (варіант мінімізації 
витрат) 

При розрахунку показників ефективності важливе значення має 
припущення стосовно ефекту масштабу. В нашому аналізі ми 
припускаємо змінний ефект масштабу (ЗЕМ) (це показано останньою 
нерівністю в проблемі оптимізації (1)), оскільки припущення, що 
технологія характеризується ЗЕМ краще характеризує наявні технології. 

Показник технічної ефективності також використовується при аналізі 
продуктивності. Показник загальної продуктивності факторів 
виробництва (TFP) розраховується як відношення середнього продукту 
двох періодів, тобто 
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У випадку, коли ми маємо багато ресурсів при розрахунку TFP ми 
використовуємо функції відстані (distance functions). Функція відстані є 
зворотною до показника технічної ефективності. Отже, функція відстані 

(Di) може бути розрахована наступним чином: 
i

i F
D 1

�  

x1

Q
x2

A

B

E

S

S’

A’

R

O

 



                 Інститут Економічних Досліджень та Політичних Консультацій   

 7

Індекс загальної продуктивності факторів (Мі) або малмквіст, 
розраховується за формулою: 

2/1
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або, альтернативно, ми можемо представити його у вигляді 

),,,(),,,(),,,( 111111 tttttttttttt
i yxyxTyxyxEyxyxM ������

��   (4) 

Е(.) показує відносну зміну ефективності у періоді t порівняно із 
періодом t+1. Т(.) показує технологічну зміну, яка вимірює зміщення 
кривої виробничих можливостей між двома періодами (Mao and Koo, 
1996). 

3 Визначення і опис змінних 

3.1 Опис змінних, що використовуються при 
розрахунку показника загальної продуктивності 
факторів виробництва 

Данні, що використовуються в першій частині аналізу – є річні, в розрізі 
областей України дані з використання ресурсів сільськогосподарськими 
підприємствами і дані за обсягами виробництва сільськогосподарської 
продукції у 1996-2000 рр. В сукупності для аналізу ми отримуємо 
панель даних, що складається із 125 спостережень. 

Ресурси і вироблена продукція, що використовуються при аналізі 
загальної продуктивності факторів виробництва представлені 
наступними змінними: 

�� робоча сила – кількість працівників зайнятих в 
сільськогосподарських підприємствах. Данні взяті із статистичного 
щорічника України за 2001. 

�� Земля – площа сільськогосподарських земель, що знаходяться у 
використанні сільськогосподарських підприємств. Цей показник 
розрахований на основі інформації наданої Міністерством аграрної 
політики України. 

�� Виробничі потужності сільськогосподарських підприємств – 
енергетична потужність в кінських силах. Данні взяті із збірника 
виданого Міністерством аграрної політики України. Недоліком цього 
показника є те, що він не приймає до уваги вік капіталу і не дає 
уяви про сучасність технологій. 

�� Мінеральні добрива – в тоннах діючої речовини. 

�� Вартість валової продукції – у співставних цінах 1996 року (млн. 
грн.) 
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3.2 Опис змінних, що використовуються при аналізі 
технічної і економічної ефективності, а також 
ефективності розміщення ресурсів 

У другій частині ми використовуємо дані по окремих 
сільськогосподарських підприємствах п’яти центральних областей 
України: Вінницької, Кіровоградської, Черкаської, Київської і 
Полтавської областей. Ми концентруємо увагу лише на цих п’яти 
областях тому, що вони характеризуються подібними кліматичними і 
ґрунтовими умовами, і це нам дає змогу зробити припущення, що 
земельний ресурс є для них однорідним. 

Аналіз технічної і економічної ефективності, а також ефективності 
розміщення ресурсів проводиться для сільськогосподарських 
підприємств чотирьох форм власності. Данні по підприємствах надані 
Держкомстатом і містяться у формі №50 с.г. Вибірка охоплює 84% 
підприємств, які функціонували в 2001 в зазначених регіонах. В цілому, 
після огляду даних і виключення із аналізу підприємств із 
“нереальними” даними (наприклад, нульові витрати на корми в разі 
коли підприємство спеціалізується на виробництві продукції 
тваринництва та ін.) ми отримали вибірку із 2482: господарські 
товариства (1480 підприємств), кооперативи (386), державні 
підприємства (67) і приватні підприємства (549). При розрахунку 
ефективності розміщення ресурсів і економічної ефективності ми 
виключили із аналізу державні підприємства. 

Як результат діяльності підприємств ми використовуємо виручку від 
продажу виробленої продукції. Цей показник має ряд недоліків. 
Наприклад, проблема, пов’язана із використанням виручки як 
показника результатів діяльності, полягає в тому, що підприємства 
різних форм власності можливо реалізують продукцію за різними 
цінами. Не виключено, що державні підприємства отримують ресурси 
від держави, але в той же час вони змушені реалізувати свою 
продукцію за нижчими цінами, порівняно із приватними 
підприємствами. Отже, навіть при однакових обсягах виробництва 
продукції державні підприємства можуть бути менш ефективними, тому 
що вони отримують нижчі ціни за вироблену продукцію. Ми робимо 
припущення, що ціни на сільськогосподарську продукцію однакові для 
підприємств всіх форм власності.  

Ресурси, що використовуються при аналізі: 

�� енергія – витрати на електроенергію (тис. грн.). Навіть якщо цей 
показник представлений в грошовому виразі, ми можемо його 
порівнювати серед підприємств, оскільки ціни на електроенергію в 
2001 були однаковими для всіх підприємств.  

�� Земля – загальна площа сільськогосподарських земель (га). В даній 
роботі ми розраховуємо технічну ефективність для двох випадків. В 
першому випадку ми використовуємо землю як сталий (не змінний) 
фактор. Той факт, що земля може розглядатися як фіксований 
фактор, пояснюється особливостями ринку землі в Україні. Оскільки 
більшість підприємств беруть сільськогосподарські землі в оренду, а 
договір оренди у більшості випадків складається на 3-5 років, 
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сільськогосподарські підприємства не можуть одразу зменшити 
площу земель. З іншого боку, коли підприємства вирішують скільки 
землі брати в оренду, вони приймають до уваги наявність інших 
факторів виробництва (працівників, капіталу тощо). Отже, 
підприємства не розглядають землю як фіксований (даний) фактор і 
можуть вирішувати стосовно зміни площ орендованої землі. В цьому 
випадку земля розглядається як змінний фактор. Як буде показано 
нижче, значення технічної ефективності лишаються майже 
незмінними, незалежно від того чи ми використовуємо землю як 
фіксований чи змінний фактор.  

�� Робоча сила – середньорічна кількість працівників, зайняти у 
сільськогосподарському виробництві. 

�� Вартість основних і оборотних фондів – являє собою капітал і 
вимірюється в тис. грн. 

Для розрахунку ефективності розміщення ресурсів і економічної 
ефективності нам необхідні ціни на ресурси. Ціни на ресурси були 
розраховані наступним чином: 

�� ціна землі – для більшості підприємств відомі дані стосовно площі 
орендованої землі і орендної плати. Державні підприємства були 
вилучені із аналізу, оскільки лише деякі із них орендували 
землю. Отже, ціна землі була розрахована виходячи з суми 
орендних платежів та площі орендованої землі. 

�� Ціна робочої сили – була розрахована як відношення витрат на 
виплату заробітної плати до середньорічної кількості працівників. 

�� Ціна електроенергії – однакова для всіх підприємств і становить 
0,188 грн. за кВ-год. 

�� Ціна капіталу – ми зробили припущення стосовно ціни капіталу. 
Базуючись на економічній теорії ми припустили, що ціна одиниці 
капіталу (1000 грн.) дорівнює реальній процентній ставці, яка у 
2001 була 24,5%. Ця ціна може бути пояснена як альтернативна 
вартість капіталу. 

Необхідно зазначити, що цей аналіз дає лише наближені оцінки 
ефективності розміщення ресурсів і економічної ефективності, оскільки 
ринок ресурсів є недорозвинутим в Україні і ціни на ресурси можуть 
бути дещо спотвореними. 

4 Зміни загальної продуктивності факторів в 
українському сільському господарстві: 
емпіричні результати 

Спочатку ми представляємо результати аналізу на рівні сільського 
господарства в цілому, використовуючи агреговані дані по 
сільськогосподарських підприємствах в розрізі регіонів. 

Протягом 1996-2000 рр. в сільському господарстві України 
спостерігалося скорочення виробництва приблизно на 30%. Падіння 
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виробництво могло бути причиною зменшення використання ресурсів, 
коли сільськогосподарські підприємства намагались пристосувати 
потреби у ресурсах до зростаючих цін на ці ресурси. Як видно із Рис. 3, 
використання робочої сили зменшилось протягом перших двох років, а 
використання капіталу зменшилось лише протягом першого року і у 
подальшому залишалось незмінним. В той же час, використання 
мінеральних добрив значно скоротилось, що, негативно вплинуло на 
продуктивність землі і в результаті призвело до падіння виробництва. 
Однак, зміни в сільському господарстві можуть бути поясненні за 
допомогою аналізу змін ефективності і технологічних змін за даний 
період. 

Рисунок 3 
Вартість валової продукції і використання ресурсів (лише сільськогосподарські 
підприємства) 

Джерело: Держкомстат; Міністерство аграрної політики України 

Апріорі ми можемо сформулювати наступну гіпотезу: (i) оскільки 
кількість приватних підприємств збільшувалась з кожним роком, 
технічна ефективність підвищилась;(іі) технологічні зміни були лише 
незначними, оскільки за цей період не було значного інноваційного 
буму. 

Індекс загальної продуктивності факторів був розрахований для 
кожного року і для кожної області. Середньорічні зміни загальної 
продуктивності факторів представлені в Таблиці 1 (Додаток). Як 
показують результати в середньому за рік продуктивність 
збільшувалась на 0,7%, при цьому технологічна зміна складала 2,1% і 
зміна ефективності – (-1,3)%. Обидві складові частини зміни у технічній 
ефективності були негативними. Позитивна технологічна зміна і 
погіршення технічної ефективності говорять про те, що середньорічне 
підвищення загальної продуктивності в українському сільському 
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господарстві пояснюється інноваційним процесом, а не покращенням 
технічної ефективності (більш ефективним використанням ресурсів). 

Із 25 областей найгіршим було становище в Львівській, Рівненській і 
Тернопільській областях, де загальна продуктивність факторів 
виробництва в середньому зменшувалась на 8,6% за рік. Для 13 
областей технічна ефективність зменшувалась. Найбільше зростання у 
технічній ефективності спостерігалось у Запорізькій області, в той час 
як у Кіровоградській області технологічна зміна була максимальною. 

В Таблиці 2 представлені середня зміна показника загальної 
продуктивності. Лише в 1997 році зростання продуктивності 
пояснювалось позитивною зміною ефективності (7,7%) і погіршенням 
технологічного рівня (-7,4%). З Рис.1 видно, що найбільше падіння 
виробництва було в 1998. Дані Таблиці 2 говорять про те, що технічна 
ефективність в цьому році зменшилась на 20%, а покращення 
технологічного стану на 2% було недостатнім, щоб компенсувати 
погіршення технічної ефективності. В результаті, загальна 
продуктивність в 1998 зменшилась на 18%. Як видно із Рис.3 в 1998 
підприємства значно зменшили використання добрив, і, можливо, різке 
падіння ефективності було наслідком зменшення продуктивності землі. 
В 2000 технологічна зміна була досить великою і становила 20,5%. 
Поясненням такого значного технологічного прогресу в 2000 може бути 
підвищення цін на сільськогосподарську продукцію на початку 2000, що 
дало змогу сільськогосподарським підприємствам отримати більші 
прибутки й інвестувати в технології.  

Ми також можемо розрахувати кумулятивний індекс продуктивності. 
Результати надані в Таблиці 3. Протягом 1996-2000 загальна 
продуктивність факторів збільшилась на 6%. Це підвищення 
пояснюється технологічними змінами (9,2%). В то же час технічна 
ефективність зменшилась за рахунок падіння суто технічної 
ефективності (-2,8%) і ефективності масштабу (-0,9%). У Львівській 
області падіння продуктивності було найбільшим (-30,5%), в той час як 
у Кіровоградській області продуктивність значно підвищилась (61,6%) і 
технологічна зміна складала 39,7%. Одним із пояснень даної ситуації 
може бути розмір підприємства. Дані про середній розмір підприємств 
кожної області наведені в Таблиці 3. Як видно, для підприємств із 
відносно малими розмірами характерні нижчі темпи зростання 
показника загальної продуктивності факторів. Наприклад, середній 
розмір сільськогосподарських підприємств в західних регіонах України 
(регіонах, для яких спостерігалось зниження продуктивності протягом 
1996-2000) становить приблизно 565 гектарів, в той час як середній 
розмір підприємств в південно-східних регіонах України (регіонах, для 
яких зростання продуктивності було найбільшим) - приблизно 2000 
гектарів. Цей результат свідчить на користь великомасштабного 
виробництва і, виявляється, що переваги від великого розміру 
підприємства, такі як легший доступ до кредитів і сучасних технологій, 
а також ефективніше використання ресурсів завдяки ефекту масштабу, 
набагато більші ніж недоліки, пов’язані із складнощами в управлінні 
великими підприємствами. 

Підсумовуючи результати, середньорічне зростання продуктивності в 
сільському господарстві є незначним і пояснюється покращенням 
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технологічного забезпечення. Технічна ефективність і її складові 
частини, навпаки, щороку зменшуються. 

5 Ефективність сільськогосподарських 
підприємств: емпіричні результати 

Ця частина роботи присвячена розрахунку технічної і економічної 
ефективності, а також ефективності розміщення ресурсів на рівні 
окремих підприємств. Основним завданням є визначення впливу форми 
власності на ефективність підприємства, визначення оптимальної 
кількості ресурсів для виробництва одиниці продукції та оптимального 
співвідношення ресурсів. 

Вплив форми власності на ефективність завжди цікавив економістів. В 
секторах, таких як сільське господарство, де економія масштабу не має 
великого значення і технології не складні за своєю суттю, сімейні 
підприємства мають переваги над підприємствами, де контроль і 
власність є відокремленими (Gallacher M., 1999). Відомо, що 
підприємства, де власник є менеджером, приватні підприємства, 
державні підприємства і кооперативи мають різні стимули до 
покращення ефективності. В приватних підприємствах у більшості 
випадків менеджер і власник – це одна й та сама особа і він 
зацікавлений у тому, щоб отримати максимальний прибуток. На 
підприємствах де існує декілька власників і управління і власність 
відокремлені менеджери можуть спрямовувати свою діяльність на 
задоволення своїх власних потреб, а не на досягнення 
найефективнішого використання ресурсів. Отже, апріорі ми можемо 
сформулювати наступну гіпотезу стосовно впливу форми власності на 
ефективність: приватні підприємства є найефективнішими, потім ідуть 
господарські товариства і кооперативи, а державні підприємства є 
найменш ефективними. 

Для підприємств кожної форми власності ми розрахували технічну 
ефективність використання ресурсів за умови змінного ефекту 
масштабу, використовуючи методологію описану в другому розділі. На 
основі оцінок ефективності всі підприємства біли розділені на 5 
категорій: підприємства із технічною ефективністю 1,00, 0,75-0,99, 0,5-
0,74, 0,25 – 0,49 і менше 0,25. Розподіл підприємств зображений на 
Рис.1 в додатках. Для 85,7% приватних підприємств технічна 
ефективність не перевищує 0,5 і це що означає, що ці підприємства 
могли б зменшити використання ресурсів більш ніж у вдвічі і при цьому 
підтримувати незмінний обсяг виробництва. Лише 4,6% (або 26 із 566) 
приватних підприємств відносяться до категорії найбільш ефективних 
(ефективність становить 1,00). Стосовно державних підприємств 
ефективність 50,7% підприємств не перевищує 0,5, в той час як 22,4% 
є ефективними (ефективність 1,00). Для кооперативів і господарських 
товариств відсоток підприємств, для яких оцінки ефективності нижче 
0,5 відповідно становить 61,6% і 90,5%, а відсоток підприємств із 
ефективністю 1,00 лише 8% і 2,6%. Середня ефективність підприємств 
відносно низька завдяки великій кількості дуже неефективних 
підприємств. Середнє значення оцінки ефективності найнижче для 
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господарських товариств (0,29). Для приватних підприємств воно дещо 
вище, але не набагато (0,33). Для кооперативів і державних 
підприємств середнє значення ефективності відповідно становить 0,51 і 
0,56. 

Із Рис. 2 і 3 видно, що найбільш ефективні підприємства 
використовують менше робочої сили і землі для виробництва одиниці 
продукції (виручки – 1000 грн.). Крім того, кооперативи 
використовують більше ресурсів порівняно з іншими формами 
власності. Стосовно використання електроенергії не має чіткої картини. 
Для підприємств, які відносяться до чотирьох перших категорій 
ефективності, використання електроенергії скорочується для більш 
ефективних підприємства порівняно із менш ефективними. Однак, 
найбільш ефективні підприємства (ефективність 1,00) використовують 
стільки ж енергії як і підприємства з ефективністю 0,5-0,74. Це, 
можливо, є результатом того, що робоча сила є більш продуктивною на 
цих підприємствах завдяки механізації (в результаті більше 
енергоресурсів використовується). Отримані результати свідчать, що 
неефективність сільськогосподарських підприємств пов’язана із 
надмірним використанням ресурсів, а не із проблемою нестачі якогось 
ресурсу. Інше джерело неефективності – це звужений ефект масштабу: 
більшість підприємств виробляють “неефективний” з точки зору 
масштабу обсяг продукції. Це особливо стосується приватних і 
державних підприємств і господарських товариств, в той час як для 
кооперативів джерело неефективності – це розширений ефект 
масштабу і кооперативи могли б значно збільшити виробництво, 
використовуючи той факт, що на даному етапі вони працюють в зоні 
розширеного ефекту масштабу.  

Таблиця 4 містить оцінки неефективності за умови однакових 
технологічних можливостей для підприємств всіх форм власності. 
Неефективність в цьому випадку пов’язана лише із формою власності і 
показує ефект управління (менеджменту) на ефективність 
підприємства. Як свідчать дані, приватна форма власності є 
найефективнішою, а різниця між ефективністю приватних підприємств і 
господарських товариств є незначною. Однак ефективність державної 
форми власності майже вдвічі нижча за ефективність приватних 
підприємств. Найменш ефективними виявилась кооперативна форма 
власності і середнє значення структурної технічної ефективності для неї 
становить 0,36 (для порівняння у приватних підприємствах 0,82). 
Поясненням цьому може бути те, що між кооперативами і державними 
підприємствами немає реальної різниці, оскільки кооперативи – це 
колишні колективні підприємства, які обрали найлегший шлях 
реструктуризації після виходу указу президента в кінці 1999 і за своєю 
внутрішньою структурою вони майже не змінились, а змінили лише 
юридичний статус. Необхідно відмітити, що навіть якщо державні 
підприємства і кооперативи є в середньому менш ефективними, 
трапляються випадки, коли ефективність кооперативів не відрізняється 
від ефективності найкращих приватних підприємств, тому що інколи 
авторитетні та сильні лідери здатні дуже ефективно управляти 
підприємствами, не зважаючи на структурні недоліки кооперативної 
форми власності.  
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Оцінки економічної ефективності і ефективності розміщення ресурсів 
подані в Таблиці 5. Як свідчать результати, кількість підприємств 
ефективних з точки зору розміщення ресурсів дуже обмежена і для 
більшості підприємств ефективність знаходиться у межах від 0,01 до 
0,5. Однак, цікаві результати можуть бути отримані при оцінці 
ефективності розміщення ресурсів одночасно для підприємств всіх форм 
власності. З цією метою ми оцінили ефективність розміщення ресурсів і 
економічну ефективність для всієї вибірки (2482 підприємств), 
припускаючи змінний ефект масштабу. Результати наведені в четвертій 
колонці Табл. 5. Результати не дуже вражаючі: середнє значення 
ефективності розміщення ресурсів становить лише 0,36, а значення 
економічної ефективності дуже низьке і становить 0,08. Таке низьке 
значення економічної ефективності свідчить про те, що в середньому 
підприємства дуже неефективно використовують і розміщують ресурси. 
Але, як було зауважено раніше, ці оцінки є лише наближеними. Якщо 
читач пам’ятає, при оцінці ефективності розміщення ресурсів ми 
зробили припущення, що ціна одиниці капіталу дорівнює реальній 
процентній ставці. В дійсності ж, сільськогосподарські підприємства 
платять ціну за ресурси (крім капіталу) безпосередньо, тому ціна 
капіталу є невизначеним поняттям. Отже, таке низьке значення 
ефективності розміщення ресурсів може бути пояснене тим фактом, що 
ми зробили недоцільне припущення стосовно ціни капіталу. Щоб 
виправити цю похибку, ми оцінили ефективність розміщення ресурсів 
для всієї вибірки одночасно, але вилучили із аналізу капітал. 
Результати наведені в п’ятій колонці. Середнє значення технічної 
ефективності майже не змінилось (0,21, а раніше було 0,23), в той час 
як середнє значення ефективності розміщення ресурсів збільшилось 
майже вдвічі із 0,36 до 0,61, а значення економічної ефективності 
збільшилось від 0,08 до 0,12. Ці оцінки ефективності є реальнішими, а 
той факт, що вилучення капіталу із аналізу не вплинуло на значення 
технічної ефективності, але значно змінило ефективність розміщення 
ресурсів свідчить про те, що підприємства намагаються розмістити 
ресурси (за виключенням капіталу) оптимально (ефективно). Однак, 
зауважимо, що для того щоб отримати точніші оцінки ефективності 
розміщення ресурсів і економічної ефективності необхідно виміряти ціну 
капіталу адекватніше. 

На Рис. 7-9 зображено співвідношення ресурсів. Господарські 
товариства використовують у вдвічі менше робочої сили на 100 га 
сільськогосподарських земель, порівняно із іншими формами власності. 
В той же час тут працівники мають вищу фондоозброєність, про що 
свідчить відношення капіталу до робочої сили і електроенергії до 
робочої сили. Як свідчать результати, оптимальна кількість працівників 
на 100 га сільськогосподарських земель становить 9 чол., а оптимальне 
використання електроенергії на 1 працівника – приблизно 2000 кВ-год. 
в рік. Крім того ефективніші підприємства заміщують дорогий капітал на 
дешеву робочу силу.  



                 Інститут Економічних Досліджень та Політичних Консультацій   

 15

6 Висновки і рекомендації 

В цій роботі ми спробували оцінити зміну продуктивності в сільському 
господарстві України, а також визначити чинники, які впливають на 
продуктивність виробничих ресурсів. Для цього ми використали індекс 
загальної продуктивності факторів розрахований на основі DEA 
(Малмквіст). Отримані результати мають важливе значення для 
українських політиків. По-перше, для половини регіонів зміна загальної 
продуктивності факторів виробництва була негативною, що стало 
результатом погіршення технічної ефективності протягом 1996-2000 рр. 
Це свідчить про те, що розширення виробництва в сільському 
господарстві можливе за рахунок покращення технічної ефективності. 
Для шести західних областей (Львівська, Тернопільська, Рівненська, 
Івано-Франківська, Чернівецька і Закарпатська області) технологічна 
зміна була негативною. Отже, в західних регіонах збільшення 
сільськогосподарського виробництва пов’язане із збільшенням 
інвестицій в технологію. Якщо технологічна зміна насамперед пов’язана 
із використання сучасніших технологій, то прямі іноземні інвестиції 
мають відігравати важливу роль у передачі ноу-хау із заходу в Україну. 
Однак, технології повинні бути адаптовані до українських умов і для 
цього уряд повинен збільшити інвестиції в освіту і дослідження. 
Інвестиції в освіту мають важливе значення, оскільки вони гарантують 
краще (ефективніше) використання менеджерами наявних технологій. 

По-друге, зростання загальної продуктивності факторів прямо 
пропорційно залежить від розміру підприємств. Для великих 
сільськогосподарських підприємств характерне більше покращення 
технічної ефективності і швидші темпи технологічного прогресу. Цей 
результат є важливим з політичної точки зору і свідчить про переваги 
великомасштабного виробництва.  

По-третє, серед підприємств чотирьох форм власності кооперативи є 
найменш ефективною формою організації сільськогосподарських 
підприємств, в той час як приватні підприємства є найефективнішими. 
Цей результат свідчить про те, що в українському сільському 
господарстві необхідні структурні перетворення: кооперативні 
сільськогосподарські підприємства поступово будуть заміщенні 
господарськими товариствами або приватними сільськогосподарськими 
підприємствами. Середнє значення технічної ефективності досить 
низьке і неефективність виникає завдяки надмірному використанню 
ресурсів. Отже, для сільськогосподарських підприємств важливим є 
навчитися ефективно використовувати ресурси. Крім того, середнє 
значення ефективності низьке тому, що велика кількість підприємств є 
дуже неефективними. В ринкових умовах цю проблему можна вирішити 
за допомогою закону про банкрутство. Якщо б цей закон був в силі, 
найменш ефективні підприємства були б витіснені з ринку, а середнє 
значення ефективності значно б зросло. 

В цій роботі ми також проаналізували ефективність розміщення ресурсів 
і економічну ефективність. Необхідно зауважити деякі недоліки цього 
аналізу. По-перше відсутність даних стосовно ціни капіталу не дозволяє 
точно оцінити ефективність розміщення ресурсів. Виключення змінної 
капіталу із аналізу не дозволяє вирішити цю проблему, тому що при 
розміщенні ресурсів сільськогосподарські підприємства враховують 
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вартість фондів. Отже, отримані оцінки є лише наближеними. Виходячи 
із отриманих результатів ми розробили декілька рекомендацій. По-
перше, з метою підвищення ефективності розміщення ресурсів політики 
повинні спрямовувати свої зусилля на усунення недосконалості ринків 
матеріально-технічних ресурсів, оскільки конкурентні ринки є 
гнучкішими і ефективнішими. Наприклад, існування ринку землі надало 
б можливість фермерам розмістити земельні ресурси ефективніше. По-
друге, надаючи підтримку сільськогосподарським виробникам, 
наприклад, у вигляді субсидійованих кредитів, уряд, можливо, 
сприятиме зростанню інвестиції в капітал і, як результат, 
технологічному прогресу, але це не означає підвищення ефективності в 
економічному сенсі, оскільки ця підтримка орієнтована на всі 
підприємства і буде стимулювати менеджерів прикладати більше 
зусиль, спрямованих на її отримання, аніж на підвищення ефективності 
виробництва.  

Важливим зауваженням є також і те, що в цій роботі ми аналізували 
ефективність підприємств лише п’яти центральних регіонів. В Західних і 
Східних регіонах кліматичні і ґрунтові умови відрізняються і ми повинні 
враховувати ця неоднорідність в моделі. Отже, висновки зроблені в цій 
роботі дійсні лише для сільськогосподарських підприємств центральної 
області, а для того щоб робити висновки про сільськогосподарські 
підприємства в цілому по Україні, необхідно поглибити аналіз і 
розглянути зони України окремо. Але це завдання для подальшого 
дослідження. 
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Додаток 

Таблиця 1 
Середньорічна зміна загальної продуктивності факторів виробництва 

Область 
Індекс 

Малмквіста
Зміна 

ефективності
Технологічна

зміна 
Зміна суто 
ефективності

Зміна 
ефективності
масштабу 

Львівська 0,914 0,930 0,983 0,933 0,996 

Рівненська 0,914 0,927 0,987 0,932 0,995 

Тернопільська 0,914 0,920 0,993 0,921 0,999 

Хмельницька 0,925 0,925 1,000 0,931 0,994 

Івано-Франківська 0,938 0,951 0,986 0,984 0,966 

Чернівецька 0,961 0,965 0,996 0,988 0,977 

Вінницька 0,977 0,947 1,032 0,990 0,956 

Сумська 0,983 0,965 1,019 0,955 1,011 

Волинська 0,986 0,948 1,040 0,924 1,026 

Закарпатська 0,988 1,008 0,981 1,000 1,008 

Житомирська 0,990 0,972 1,019 0,973 0,999 

Київська 0,999 1,000 0,999 1,000 1,000 

Черкаська 1,001 0,981 1,021 0,983 0,998 

Полтавська 1,002 1,000 1,002 1,000 1,000 

Чернігівська 1,010 0,972 1,040 0,974 0,998 

Донецька 1,032 1,020 1,013 1,018 1,001 

АРК 1,050 1,044 1,006 1,037 1,007 

Миколаївська 1,058 0,994 1,064 1,000 0,994 

Харківська 1,063 1,000 1,063 1,000 1,000 

Луганська 1,064 1,005 1,059 1,004 1,001 

Дніпропетровська 1,069 1,020 1,047 1,021 0,999 

Одеська 1,070 1,053 1,016 1,068 0,986 

Запорізька 1,084 1,064 1,018 1,048 1,016 

Херсонська 1,114 1,055 1,055 1,051 1,004 

Кіровоградська 1,128 1,037 1,087 1,029 1,007 

Середнє значення 1,007 0,987 1,021 0,990 0,997 
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Таблиця 2 
Індекс загальної продуктивності факторів виробництва (Малмквіста) (річні 
зміни) 

Із року t в 
рік t+1 

Індекс 
Малмквіста 

Зміна 
ефективності

Технологічна
зміна 

Зміна суто 
ефективності

Зміна 
ефективності
масштабу 

1996-1997 0,998 1,077 0,926 1,038 1,037 

1997-1998 0,821 0,805 1,020 0,872 0,923 

1998-1999 1,062 1,115 0,952 1,074 1,039 

1999-2000 1,184 0,982 1,205 0,987 0,995 

 



                 Інститут Економічних Досліджень та Політичних Консультацій   

 20

Таблиця 3 
Кумулятивна зміна загальної продуктивності факторів за 1996-2000 

Область 
Індекс 

Малмквіста
Зміна 

ефективності
Технологічна

зміна 
Зміна суто 
ефективності

Зміна 
ефективності
масштабу 

Львівська 0,695 0,746 0,934 0,758 0,984 

Тернопільська 0,697 0,716 0,975 0,718 0,995 

Рівненська 0,700 0,738 0,946 0,752 0,980 

Хмельницька 0,733 0,733 1,001 0,753 0,976 

Івано-Франківська 0,773 0,817 0,947 0,939 0,870 

Чернівецька 0,854 0,868 0,982 0,954 0,910 

Вінницька 0,912 0,803 1,134 0,962 0,835 

Сумська 0,933 0,869 1,076 0,830 1,045 

Волинська 0,945 0,808 1,170 0,729 1,109 

Закарпатська 0,952 1,031 0,924 1,000 1,031 

Житомирська 0,959 0,891 1,078 0,895 0,995 

Київська 0,994 1,000 0,994 1,000 1,000 

Черкаська 1,006 0,927 1,086 0,933 0,993 

Полтавська 1,008 1,000 1,008 1,000 1,000 

Чернігівська 1,040 0,891 1,168 0,899 0,990 

Донецька 1,137 1,079 1,051 1,075 1,006 

АРК 1,216 1,188 1,022 1,158 1,027 

Миколаївська 1,250 0,975 1,282 1,000 0,975 

Харківська 1,275 1,000 1,276 1,000 1,000 

Луганська 1,283 1,021 1,255 1,017 1,003 

Дніпропетровська 1,303 1,084 1,203 1,088 0,996 

Одеська 1,310 1,229 1,065 1,301 0,946 

Запорізька 1,379 1,282 1,076 1,204 1,064 

Херсонська 1,538 1,241 1,240 1,220 1,015 

Кіровоградська 1,616 1,157 1,397 1,124 1,031 

Середнє значення 1,060 0,964 1,092 0,972 0,991 
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Рисунок 1 
Розподіл сільськогосподарських підприємств за значенням ефективності  

 

 

Рисунок 2 
Земля-виручка співвідношення 
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Рисунок 3 
Робоча сила - виручка 

 

 

Рисунок 4 
Електроенергія-виручка 
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Таблиця 4 
Розподіл сільськогосподарських підприємств (Grand Frontier) 

Ефективність 
Відсоток приватних 

підприємств 
Відсоток господарських 

товариств 
Відсоток державних 

підприємтсв 
Відсоток кооперативів 

1,00 7,6 4,9 3,0 0,5 
0,75-0,99 66,8 70,9 3,0 0,0 
0,50-0,74 21,2 21,6 43,3 1,3 
0,25-0,49 3,9 2,0 44,8 94,3 
<0,25 0,5 0,5 6,0 3,9 
Середнє значення ефективності 0,82 0,81 0,50 0,36 
 
Таблиця 5 
Розподіл сільськогосподарських підприємств за значення ефективності розміщення ресурсів і економічної ефективності 

Кількість приватних 
підприємств 

Кількість 
кооперативів 

Кількість 
господарських 
товариств 

Сукупна вибірка Сукупна вибірка 1* 
Ефективність 

TEi AEi EEi TEi AEi EEi TEi AEi EEi TEi AEi EEi TEi AEi EEi 
1,00 31 6 6 23 4 4 37 3 3 44 4 4 24 4 4 
0,75-0,99 32 37 3 18 38 7 27 136 4 33 135 3 23 639 2 
0,50-0,74 108 94 16 104 72 18 56 344 13 76 404 9 62 1098 14 
0,25-0,49 324 245 93 233 199 72 306 619 61 478 1052 81 437 628 89 
<0,25 54 167 431 8 73 285 1054 378 1399 1784 820 2318 1869 46 2306 
Кількість 
підприємств 

549 549 549 386 386 386 1480 1480 1480 2415 2415 2415 2415 2415 2415 

Середня 
ефективність 

0,45 0,38 0,18 0,50 0,43 0,22 0,24 0,41 0,10 0,23 0,36 0,08 0,21 0,61 0,12 

* - капітал виключений із аналізу 



 

Рисунок 5 
Розподіл оцінок економічної ефективності 

 

Рисунок 6 
Розподіл оцінок ефективності розміщення ресурсів 
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Рисунок 7 
Капітал – робоча сила 

 

Рисунок 8 
Використання електроенергії на 1 працівника 
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Рисунок 9 
Робоча сила - земля* 

* - Співвідношення були отримані із аналізу, використовуючи сукупну вибірку із 
виключенням капіталу 
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