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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто особливості та напрями підвищення 

енергозбереження аграрних підприємств. Визначено мету 
та обґрунтовано сутність енергозбереження. Особливу ува-
гу приділено особливостям енергозбереження в сільському 
господарстві. Акцентовано увагу на принципах енергозбе-
рігаючої політики аграрних підприємств. Окрему увагу при-
ділено енергетичній стратегії сільськогосподарських під-
приємств, яку пропонується розглядати як сукупність п’яти 
стратегічних напрямів.
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енергозберігаюча політика, енергетична стратегія, аграрні під-
приємства.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены особенности и направления повы-

шения энергосбережения аграрных предприятий. Определены 
цели и обоснована сущность энергосбережения. Особое вни-
мание уделено особенностям энергосбережения в сельском 
хозяйстве. Акцентируется внимание на принципах энергос-
берегающей политики аграрных предприятий. Особое внима-
ние уделено энергетической стратегии сельскохозяйственных 
предприятий, которую предлагается рассматривать как сово-
купность пяти стратегических направлений.

Ключевые слова: энергосбережение, энергопотребле-
ние, энергосберегающая политика, энергетическая стратегия, 
аграрные предприятия.

ANNOTATION
The article describes the features and ways to improve en-

ergy conservation of agricultural enterprises. The aims and rea-
sonable nature conservation. Particular attention is paid to the 
peculiarities of energy conservation in agriculture. The attention 
is focused on the principles of energy saving policy of agricultur-
al enterprises. Particular attention is paid to the energy strategy 
of agricultural enterprises, which is proposed to be considered 
as a set of five strategic areas.

Keywords: energy efficiency, energy consumption, ener-
gy-saving policy, energy strategy, agricultural enterprises.

Постановка проблеми. За останні роки для 
України питання підвищення ефективності 
енергоспоживання, реалізації політики енер-
гозбереження, створення й удосконалення 
енергоринку та підвищення ефективності функ-
ціонування енергетики в цілому набули особли-
вої актуальності. На відміну від країн Заходу, 
де енергозбереження є елементом економічної 
та екологічної доцільності, для України це 
питання виживання, оскільки досі не вирі-
шені аспекти збалансованого платоспромож-
ного споживання – як внутрішнього, так і по 
імпорту паливно-енергетичних ресурсів. Для 
економіки сучасної України характерна вкрай 
низька ефективність використання енергетич-

них ресурсів. Сьогодні національна енергетика 
характеризується нарощуванням використання 
традиційних енергоресурсів, недостатньою 
модернізацією існуючого енергоустаткування, 
відсутністю загальної практики впровадження 
енергозберігаючих технологій. Така ситуація 
потребує комплексного підходу до вирішення 
проблеми, використання всіх можливих шля-
хів для формування збалансованого енергоспо-
живання та енергозбереження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема розвитку енергозбереження та його 
стимулювання перебуває в полі зору бага-
тьох вітчизняних і зарубіжних науковців, 
зокрема: Б.М. Андрушківа, Є.А. Бузовського, 
В.В. Вітвіцького, В.І. Гавриша, Г.О. Дзяна, 
В.А. Домарецького, О.О. Єрохіна, Д.В. Зер-
калова, О.В. Кириленко, Д.Ф. Крисанова, 
В.В. Микитенко, В.І. Перебийніса, А.В. Пра-
ховника, Т.В. Сердюк, І.М. Сотнік, В.Н. Стаб-
никова, Б.П. Федишина, А.К. Шидловського, 
П.Л. Шияна та ін. У працях зазначених нау-
ковців значна увага приділяється формуванню 
моделей соціально-економічних систем, які 
дають змогу враховувати вплив структурних та 
технологічних чинників на підвищення енер-
гетичної ефективності. Проте поглибленого 
вивчення потребують проблеми енергозбере-
ження як складової ефективності сільськогос-
подарських підприємств. 

Мета статті полягає у визначенні сутності, 
особливостей енергоефективності в сільському 
господарстві та виявленні основних напрямів 
підвищення енергозбереження в аграрних під-
приємствах.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ефективне виробництво в сучасних умовах не 
можливе без широкого використання різнома-
нітних енергетичних ресурсів: сонячної енер-
гії, енергії інших природних ресурсів, енергії 
людини, а також енергії, що використовується 
на створення й експлуатацію технічних засобів, 
кормів, засобів захисту рослин, добрив, паливо-
мастильних матеріалів, електроенергії, при-
родного газу та ін. Їх наявність, види, доступ 
до них значною мірою впливають на економіку 
окремих галузей сільського господарства й 
агропромислового комплексу в цілому. ЕК
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Відповідно до чинного законодавства, «енер-
гозбереження – діяльність (організаційна, нау-
кова, практична, інформаційна), яка спрямо-
вана на раціональне використання та економне 
витрачання первинної та перетвореної енергії і 
природних енергетичних ресурсів у національ-
ному господарстві та яка реалізується з вико-
ристанням технічних, економічних та правових 
методів» [7].

Енергоспоживання в сільськогосподарському 
виробництві – це процес використання енергії 
для виробництва продукції, надання послуг, 
виконання робіт із метою задоволення потреб 
підприємств і населення та одержання визна-
ченого економічного ефекту [10]. Енергоспожи-
вання в процесі виробництва сільськогосподар-
ської продукції є трансформацією виробничих 
факторів, зокрема енергетичного, у продукцію. 
Трудові, матеріальні і фінансові ресурси, що 
використовуються при виробництві аграрної 
продукції, мають єдину енергетичну основу.

У сільському господарстві перша особли-
вість енергозбереження пов’язана з особли-
востями землі як одного з головних чинників 
виробництва сільськогосподарської продукції. 
З погляду використання енергетичних засобів 
земля виступає загальним засобом праці (міс-
цем використання техніки), предметом праці 
(обробляється внаслідок передачі енергії меха-
ніч-ного двигуна, живого тягла чи людини), 
засобом праці (використовуються специфічні 
властивості землі, її родючість для вирощу-
вання сільськогосподарських культур). 

Оскільки земля поряд з іншими елемен-
тами навколишнього середовища в процесі 
господарської діяльності людини піддається 
негативному впливу (ерозії тощо), то з цього 
випливає необхідність ґрунтозахисного харак-
теру використання технічних засобів, спря-
мованого на збереження родючості ґрунту. А 
це зумовлює використання додаткових обся-
гів енергії для усунення ущільнення ґрунту, 
виконання протиерозійних заходів тощо. Нео-
днакова якість земельних угідь обумовлює 
різні врожайність та рівень питомих витрат 
енергії, змушує на гірших землях застосову-
вати додаткові обсяги енергії для збільшення 
виробництва продукції.

Друга специфічна ознака енергоспоживання 
в сільському господарстві пов’язана з викорис-
танням у виробництві живих організмів (сіль-
ськогосподарських рослин і тварин), біологіч-
них об’єктів. Залежно від функцій рослини 
і тварини можуть бути як предметом праці 
(наприклад, енергетичні засоби використовують 
енергію, впливаючи на стан сільськогосподар-
ських культур), так і засобом праці (зокрема, 
продуктивна худоба). Ця особливість сільського 
господарства вимагає при конструюванні тех-
нічних засобів ураховувати специфіку вимог 
біологічного процесу відтворення живих орга-
нізмів. Сільськогосподарські роботи поєднують 
у собі біологічні процеси та виробничі операції.

Третя особливість енергоспоживання – це 
сезонність, яка визначає нерівномірне, часом 
«пікове» завантаження енергетичних засобів 
протягом року. Можна виділити чотири най-
напруженіші періоди польових робіт: сівба та 
садіння сільськогосподарських культур, догляд 
за просапними культурами, збирання вро-
жаю, зяблева оранка та посів озимих. Зокрема, 
близько 40% річного обсягу сільськогосподар-
ських вантажів транспортується під час зби-
рання урожаю.

Для сільського господарства характерні 
висока добова і сезонна нерівномірність елек-
троспоживання: насосні підстанції для зро-
шення полів максимально використовуються 
влітку, теплиці і парники – у лютому-березні, 
зерноочисні машини – у липні-серпні, част-
ково – у вересні.

Четвертою особливістю є організаційно-еко-
номічна. Сільське господарство як об’єкт управ-
ління характеризується особливою складністю: 
невизначеністю умов функціонування, недо-
статньою оперативністю отримання й обробки 
інформації. Це зумовлює неоптимальність 
рішень, що приймаються, і, як наслідок, нера-
ціональне енергоспоживання.

На економічну ефективність виробництва 
продукції впливає ріст цін на енергоносії, що 
призводить до збільшення затрат на виробни-
цтво, раціональне використання енергоресурсів 
і використання нетрадиційних і поновлюваних 
джерел енергії, які сприяють зменшенню витрат 
на виробництво продукції та кількості платежів 
за викиди в атмосферу. Це дає змогу збільшити 
об’єми виробництва, підвищити якість продук-
ції та її конкурентоздатність і зменшити енер-
гоємність. Кожний із цих напрямів позитивно 
впливає на економіку держави в цілому. Таким 
шляхом ідуть розвинуті країни Європи та світу.

Одним із найбільших споживачів енергії 
є сільськогосподарські підприємства. Великі 
витрати енергії та низька її окупність в агро-
промисловому виробництві пояснюється цілою 
низкою причин: недосконалістю технологічних 
рішень, поганим технічним забезпеченням та 
невисокою якістю технічних засобів, відсут-
ністю необхідної матеріально-технічної бази, 
неякісним та несвоєчасним виконанням тех-
нологічних операцій, недосконалістю грошово-
кредитної системи, системи оподаткування, 
цінового механізму, можливості та характе-
ристики людських, матеріальних і фінансових 
ресурсів підприємства, організаційно-економіч-
ними параметрами та системою управління під-
приємством.

Отже, проблема енергозбереження охоплює 
низку важливих задач, серед яких можна виді-
лити:

- надійність енергопостачання;
- політику цін;
- законодавство та нормативну базу;
- ефективність використання енергії;
- охорону довкілля.
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Найбільш ефективними засобами забезпе-
чення надійності енергопостачання є: макси-
мальне використання місцевих джерел енергії, 
заохочування використання різних видів палива 
з метою запобігання домінуванню одного з них.

Політика цін повинна охоплювати наступні 
напрями: ціни повинні відображати реальні 
витрати, механізм їх утворення повинен бути 
зрозумілим, оплата за використану енергію 
повинна бути примусовою, необхідно заохочу-
вати конкуренцію.

Що стосується законодавства та норматив-
ної бази, то тут необхідно прийняти цілу низку 
програм, а саме: надання субсидій або фінан-
сової підтримки для програм енергозбереження 
(оскільки вкладати кошти в енергозбереження 
набагато вигідніше, ніж освоювати нові дже-
рела енергії), використовувати такі стимули, як 
податкові пільги та позика під низький відсоток 
для проведення заходів, пов’язаних з енергоз-
береженням. При цьому необхідно пам’ятати, 
що інвестиції – один із важливих чинників 
розв’язання проблем енергозбереження. Вони 
потребують розробки законодавчої бази, яка би 
сприяла інвестуванню в енергозбереження та 
страхуванню ризиків, які направлені на вико-
ристання нетрадиційних і поновлюваних дже-
рел енергії.

Підвищення ефективності використання 
енергії сприятиме підвищенню надійності енер-
гопостачання, покращанню екологічної ситу-
ації та зменшенню витрат на імпорт палива. 
Ефективність використання енергії можна 
підвищити за рахунок створення інформа-
ційної баз енергозберігаючих технологій та 
устаткування, проведення маркетингу у сфері 
енерго- та ресурсозбереження, вивчення потен-
ціалу місцевих традиційних, альтернативних і 
нетрадиційних джерел енергії та можливостей 
їх використання, розробка бізнес-планів для 
впровадження енергозберігаючих заходів, ство-
рення консультаційних пунктів щодо питань 
ефективності використання енергоносіїв, прове-
дення просвітницької роботи у сфері енергозбе-
реження серед керівників підприємств, а також 
підвищення кваліфікації спеціалістів енерге-

тичного профілю аграрних підприємств.
Охорона навколишнього середовища пови-

нна передбачати наступні заходи:
- постійно здійснювати контроль і домага-

тися зменшення викидів в атмосферу СО2, NxOy, 
SOx;

- ціна на енергію повинна відображати 
реальні витрати на охорону довкілля.

Реалізація активної енергозберігаючої полі-
тики (як на державному рівні, так і на рівні 
окремих підприємств) має змогу розірвати про-
порційну залежність між економічним роз-
витком, підвищенням добробуту громадян та 
збільшенням споживання енергоресурсів, що 
досягається за рахунок системного переходу від 
ресурсної до інноваційної моделі економічного 
розвитку. В аграрних підприємствах, на нашу 
думку, енергозберігаюча політика має базува-
тися на наступних принципах (табл. 1).

Визначені принципи дають змогу сільсько-
господарським підприємствам формувати меха-
нізм реалізації енергозберігаючої політики, за 
допомогою якого досягається раціональне вико-
ристання паливно-енергетичних ресурсів на 
основі адміністративного та фінансово-еконо-
мічного регулювання їх придбання, зберігання, 
розподілу та використання

В умовах економічної та енергетичної кризи 
найважливішим напрямом виходу сільського 
господарства з кризового стану є впровадження 
в практику сільськогосподарського виробни-
цтва енергетичної стратегії, яка передбачає 
виконання комплексу заходів.

На жаль, дослідження проблеми формування 
енергетичної стратегії підприємств, незважаючи 
на всю їх значущість, знаходяться на початко-
вому етапі свого розвитку. До теперішнього часу 
відсутня навіть стала термінологія, що відно-
ситься до цієї проблеми, не вирішені питання, 
пов’язані з визначенням її місця в реалізації 
загальної стратегії розвитку підприємства, прин-
ципів побудови, етапів розробки та ін.

Одним із можливих визначень сутності енер-
гетичної стратегії є наступне. Енергетична стра-
тегія – це процес формування генерального пер-
спективного напряму розвитку підприємства у 

Таблиця 1 
Принципи енергозберігаючої політики аграрних підприємств

Принцип Сутність принципу

Принцип системного підходу

Енергозберігаючі заходи повинні мати системно взаємодіючий харак-
тер, що включає проведення інформаційно-пропагандистських кам-
паній, наявність фінансових механізмів реалізації енергозберігаючих 
проектів, регуляторних і нормативних актів та стандартів з енерговико-
ристання та енергозбереження, системи мотивації енергозбереження та 
контролю енерговикористання

Принцип результативності енер-
гозбереження

Впровадження енергозберігаючої політики повинно сприяти зменшенню 
споживання енергоресурсів та енергомісткості виробництва продукції

Принцип стратегічного 
управління енергозбереженням

Підприємства повинні мати стратегії енергозбереження, в яких визна-
чено конкретні цілі та методи їх досягнення

Принцип фінансового 
менеджменту

Гнучка, стимулююча до енергозбереження система фінансових заходів, 
спрямованих на забезпечення підприємств енергетичними ресурсами. 
При цьому підприємства повинні приділяти увагу формуванню запасів, 
насамперед рідкого пального (бензин, дизельне пальне)

Джерело: складено на основі [12]
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сфері енергозбереження на основі визначення 
якісно нових цілей, узгодження внутрішніх 
можливостей підприємства з умовами зовніш-
нього середовища та розроблення комплексу 
енергозберігаючих заходів, які забезпечують 
його реалізацію [5]. 

Енергетична стратегія сільськогосподар-
ського підприємства, на нашу думку, включає 
загальну політику і плани щодо забезпечення 
та використання енергетичних ресурсів. Дана 
стратегія в сукупності з іншими стратегіями 
повинна охоплювати весь спектр діяльності 
сільськогосподарського підприємства і покли-
кана забезпечити можливість швидко реагувати 
на будь-які неминучі зміни в майбутньому.

Енергетичну стратегію сільськогосподар-
ського підприємства можна розглядати як 
сукупність п’яти стратегічних напрямів (рис. 1):

 

ЕНЕРГЕТИЧНА 
СТРАТЕГІЯ 

Енергетичний 
менеджмент 

Операційна 
ефективність 

Технічний стан 
обладнання 

Відновлювані 
джерела енергії 

Модернізація 
виробництва 

Рис. 1. Стратегія енергозбереження як сукупність 
п’яти стратегічних напрямів 

Джерело: удосконалено автором на основі [5]

Енергетична стратегія передбачає енергое-
фективне використання машинно-тракторного 
парку, сприяє ефективному використанню 
енергоресурсів, повинна оцінюватися з позиції 
використання чинників, що мають вирішальне 
значення для перспектив розвитку аграрного 
підприємства, зміцнювати його конкурентну 
позицію.

Загальні положення енергетичної стратегії 
включають інформацію про рівень енергозабез-
печення та енерговикористання підприємства, 
технічний стан машинно-тракторного парку, 
основні проблеми, що стосуються діяльності 
підприємства та перспективи їх вирішення.

Цілями енергетичної стратегії аграрного під-
приємства є:

- забезпечення енергетичної безпеки під-
приємства;

- оптимізація питомих витрат енергетичних 
ресурсів у рослинництві;

- зменшення техногенного навантаження 
машинно-тракторного парку на довкілля;

- безпечне використання енергетичних 
ресурсів на підприємстві.

Досягнення зазначених цілей забезпечується 
шляхом виконання таких завдань:

- раціоналізація структури виробництва 
продукції рослинництва і зниження питомої 
ваги енергозатратних технологій у рільництві;

- оптимізація складу і структури машинно-
тракторного парку за енергетичним критерієм;

- зниження непродуктивних витрат і втрат 
енергетичних ресурсів;

- формування системи енергетичного контр-
олю;

- формування системи мотивації енергозбе-
реження та впровадження енергоощадного типу 
поведінки працівників.

Етапи реалізації стратегії: 
– на першому етапі проводиться стабілізація 

рівня енергоспоживання, забезпечення енерге-
тичної безпеки підприємства, підвищення у 
працівників механізованих підрозділів рівня 
усвідомлення необхідності ефективного вико-
ристання енергоресурсів та формування у них 
енергоощадного типу поведінки;

– на другому етапі відбувається поступове 
зниження рівня питомих витрат енергетичних 
ресурсів на основі оптимізації енерговикорис-
тання, структури машинно-тракторного парку 
та посівних площ, впровадження енергоефек-
тивних технологій та технічних засобів.

Висновки. Енергетичні ресурси складають 
велику частину витрат кожного з них. Врахову-
ючи це, у сучасних умовах доцільним є запро-
вадження енергетичної стратегії на підпри-
ємствах, що визначить напрям дій та заходи, 
які сприятимуть скороченню витрат та підви-
щенню економічного потенціалу аграрного під-
приємства в цілому. Взагалі, крім скорочення 
витрат, енергозбереження надає можливості 
щодо поліпшення кінцевих результатів діяль-
ності підприємства, підвищення енергетичної 
безпеки, зниження шкідливої екологічної дії 
внаслідок використання енергоресурсів та під-
вищення енергоефективності аграрних підпри-
ємств.

Отже, формування та реалізація енергоз-
берігаючих заходів, що складають стратегію, 
на підприємстві повинні мати пріоритетний 
характер, оскільки від розв’язання проблем, 
що стосуються кількості та вартості спожитих 
енергоресурсів, залежить подальше ефективне 
функціонування підприємства та, відповідно, 
рівень його економічного потенціалу. 
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