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ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТВАРИННИЦЬКОГО 

НАПРЯМКУ 

 

Економічний спад в Україні зумовив погіршення енергетичної ситуації на 

селі. Висока енергоємність виробництва у вітчизняному сільському 

господарстві обумовлена наступними характеристиками: дуже низьким рівнем 

продуктивності праці (наприклад, в даний час вона становить 10 % від рівня 

США); малим коефіцієнтом використання енергетичних установок при 

великому наборі технічних та технологічних засобів (наприклад, коефіцієнт 

використання електричних підстанцій, котелень, встановленої потужності 

двигунів внутрішнього згоряння не досягає 20 %); складною структурою 

паливно-енергетичного балансу, основними складовими якого є такі види 

паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР): дизельне паливо і автобензин (близько 

1/3), електроенергія (12 %), тверде паливо (понад 1/3), газ, рідке пічне паливо; 

за останні три п'ятирічки енергоємність виробництва тільки підвищувалася 

(споживання упредметненої енергії зросла на 350 %, приріст продукції 

рослинництва і тваринництва за зазначений період становив відповідно 25 % і 

35 %) [1–4].  

Сільське господарство має розвиватися інтенсивніше, використовуючи 

інноваційні энергоресурсосберігаючі технології, а цей процес нерозривно 

пов'язаний зі збільшенням споживання енергії: на сьогоднішній день приріст 
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продукції на 1 % тягне за собою збільшення витрат енергоресурсів на 2–3 %. 

Все вище перераховане не так негативно позначається на стані АПК, як 

величезний обсяг застарілого обладнання і комунікацій (близько 90 % їх 

працює за межами строків амортизації), погіршення системи експлуатації та 

сервісу, а також дефіцитом працездатних кадрів необхідної кваліфікації [5, 6]. 

Сільське господарство України значно відстає у сфері 

енергоресурсозбереження від зарубіжних країн. Основними причинами 

нераціонального використання ПЕР в АПК є: недооцінка ролі енергетики в 

розвитку АПК; морально та фізично застаріле технологічне обладнання в 

сільськогосподарському виробництві та переробних галузях; значні витрати 

теплової і електричної енергії у тваринництві на підтримання у виробничих 

приміщеннях необхідних параметрів мікроклімату (особливо для молодняку); 

низько ефективні відомчі котельні з протяжними тепловими мережами; наявність 

великого числа електродвигунів для технологічних установок, що експлуатуються 

з мінімальним завантаженням; неекономічні системи електроосвітлення. 

Сучасне сільгоспвиробництво, в першу чергу тваринництво, є великим 

споживачем енергоресурсів і, водночас, є пріоритетом державної політики в 

галузі сільгоспвиробництва. За результатами аналізу стану і перспектив 

розвитку галузі молочного тваринництва встановлено, що одним з ризиків 

зниження рентабельності виробництва в молочному тваринництві та 

невиконання програм його розвитку є зростання цін на енергоносії, в першу 

чергу на електроенергію. Результати аналізу споживання енергоресурсів в 

молочному тваринництві, демонструє, що найбільш затребуваним енергоносієм 

в молочному тваринництві є електрична енергія. Частка теплової енергії значно 

менше, що пов'язано в основному з використанням електроенергії на опалення 

адміністративних і виробничих будівель та споруд. Витрати на моторне паливо, 

в основному дизельне, можна порівняти з витратами на спожиту 

електроенергію [4, 6]. 

За результатами, проведених енергетичних обстежень 

сільськогосподарських підприємств встановлено найбільш ефективні заходи з 
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енергозбереження: організаційні (енергетичні обстеження, налагодження 

систем обліку енергоресурсів, підвищення кваліфікації персоналу тощо); 

технічні: вдосконалення систем освітлення (заміна світильників на 

енергозберігаючі, впровадження засобів автоматизації); впровадження 

енергозберігаючого обладнання більш високого класу енергоефективності 

(циркуляційні і вакуумні насоси тощо); заходи щодо економії теплової енергії в 

зимовий період; впровадження систем управління електроприводами на базі 

частотних регуляторів; локальний інфрачервоний обігрів. 

Можна виділити два шляхи підвищення енергоефективності молочного 

тваринництва: зниження споживання традиційних енергоресурсів 

впровадженням організаційно-технічних заходів з енергозбереження; перехід 

на генерацію від місцевих і поновлюваних джерел енергії з метою часткового 

заміщення традиційних джерел або створення автономних локальних 

енергосистем. 
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