
Особливості побудови моделі DEA 
для оцінки ефективності 
підприємств-виробників 

електричної енергії
Доповідач: докторантка кафедри 
економіки підприємства та організації 
підприємницької діяльності ОНЕУ,

к.е.н. Пудичева Галина Олександрівна



Data Envelopment Analysis (DEA) 

• «Метод оболонкового аналізу», у вітчизняній літературі також 
відомий під назвами «аналіз згортання даних», «аналіз 
середовища функціонування». 

• DEA розглядає порівняну ефективність індивідуальних «одиниць 
прийняття рішень» (decision-making units, DMU), визначає набір 
найбільш ефективних одиниць, емпірично ефективну межу, а 
потім вимірює ефективність одиниць як відстань між фактичними 
спостереженнями та даною межею 
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• Вперше використання моделі DEA було запропоновано у 1978 р. в 
роботі А.Чарнса, В.В. Купера та Е. Родеса «Вимірювання 
ефективності одиниць прийняття рішень». За допомогою даної 
моделі було розраховано порівняну ефективність одиниць 
прийняття рішень з постійною віддачею від масштабу. 

• У 1984 р. Р.Д. Банкер, А. Чарнс та В.В. Купер запропонували 
використовувати альтернативну модель зі змінною віддачею від 
масштабу
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Рис. 1. Досліджуваний об'єкт як багатомірна складна система (CC)

Yі (і=1,2, …, k) – вихідні величини

Xj (j=1,2,…,m) – вхідні величини
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Комплексний показник ефективності у базовій 
моделі DEA:

𝑓 =
𝑢1 ∙ 𝑌1 + 𝑢2 ∙ 𝑌2 +⋯+ 𝑢𝑘 ∙ 𝑌𝑘
𝑣1 ∙ 𝑋1 + 𝑣2 ∙ 𝑋2 +⋯+ 𝑣𝑚 ∙ 𝑋𝑚

,

• ui (i=1,2,…,k) – позитивні вагові коефіцієнти, які характеризують 
відносний вклад кожного з вихідних факторів Yi у сумарний 
коефіцієнт ефективності f,

• vj (j=1,2,…,m) – ваги вхідних величин Xj. 

• ui, vj в загальному випадку є довільними, невідомими.

• ui ≥0, vj ≥0.
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• Для аналізу енергетичні господарства підприємств виробників

енергії представимо як системи, що перетворюють певні «входи»

на «виходи».

• Входом у даному випадку називається параметр, пов’язаний з

певними витратами, а виходом – параметр, пов’язаний з

результатами діяльності.
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• На першому етапі дослідження ефективності підприємств-

виробників енергії за методом DEA входами для них було визначено:

- матеріальні витрати;

- середньорічна вартість основних засобів;

- витрати на оплату праці.

• Виходами для підприємств було встановлено:

- валові викиди діоксиду вуглецю;

- обсяг відпущеної електроенергії;

- обсяг відпущеної теплової енергії.
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• На наш погляд, для оцінки ефективності підприємств-виробників електричної

енергії варто використовувати підхід DEA, орієнтований на вхід (input-oriented), та

модель з постійною віддачею від масштабу.

• Таким чином, для кожного проаналізованого підприємства у вибраній моделі

DEA ваги показників будуть установлені так, щоб максимізувати ефективність при

встановлених обмеженнях.

• Оцінки ефективності за методом DEA знаходяться у межах від 0 (для

найнижчого рівня ефективності) до 1 (для найвищого рівня ефективності).
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Вибраний у даному дослідженні тип моделі – CCR

minθ,λ(θ),

− yi +Yλ≥0,

θ xi-Xλ≥0,

λ≥0,       

де θ – скаляр, 

λ – вектор констант розмірності N×1,

θ – міра ефективності n-го підприємства (≤ 1). 

Аналогічна задача вирішується для кожного підприємства (N разів). 

Підприємства, значення ефективності яких дорівнює одиниці знаходяться на межі 

ефективності, а ті, у яких цей показник менше одиниці є неефективними
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Мета застосування запропонованого 
методологічного підходу:

1) розрахунок показника ефективності роботи підприємств, використовуючи метод DEA у

подальшому може бути використаний для здійснення процедури бенчмаркінгу;

2) результати розрахунків за найбільш ефективними підприємствами можуть служити

цільовими орієнтирами для неефективних підприємств;

3) поєднання результатів аналізу різних ознак дасть змогу надати точнішу економічну

інтерпретацію отриманим результатам;

4) результати аналізу ефективності підприємств дадуть змогу стверджувати про

пріоритетність формування ланцюгів постачання енергії саме за участю тих підприємств,

які є більш ефективними.
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Дякую за увагу!
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