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ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ 

АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЕНЕРГЕТИЧНИМИ 

РЕСУРСАМИ 

 

Сучасне виробництво сільськогосподарської продукції в 

Україні характеризується високим рівнем механізації 

виробничих процесів. Це вимагає залучення переважно 

вичерпних матеріальних та енергетичних ресурсів, вартість яких 

постійно збільшується. Вказана обставина, в свою чергу, 
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потребує розробки нових підходів до оцінки енергетичних 

ресурсів та енергетичних потужностей аграрних підприємств. 

Енергоефективне аграрне підприємство – це організація 

виробництва сільськогосподарської продукції, що ґрунтується 

на енерго- та ресурсозберігаючих, екологічнобезпечних 

технологіях із застосуванням енергоефективних технічних 

засобів. 

Сукупна енергетична потужність характеризує розвиток 

рівня продуктивних сил. 

Енергетичну потужність аграрного підприємства складають 

різноманітні силові машини (енергомашини). 

Вказані ресурси аграрного підприємства складає сукупна 

потужність енергетичних засобів у кіловатах (кВт) або джоулях 

(Дж), що використовується в аграрному підприємстві. 

Використання енергетичних ресурсів є цілеспрямованим та 

певним чином організованим для досягнення цілей аграрного 

підприємства. Це потужності двигунів тракторів, комбайнів, 

самохідних машин, автомобілів, стаціонарних та інших 

двигунів, електричних двигунів, електроустановок. При 

розрахунку енергетичної потужності аграрного підприємства не 

враховують потужності механічних двигунів, що обслуговують 

електрогенератори.  

Сукупну енергетичну потужність визначають за формулою: 

ЕПс = Ед + Еед + (Ед.т – Ем.д),  (1) 

де ЕПс – сукупна енергетична потужність аграрного 

підприємства, кВт (Дж); 

Ед – потужність двигунів внутрішнього згоряння, кВт (Дж); 

Еед – потужність електродвигунів, кВт (Дж); 

Ед.т – потужність машин та обладнання для механізації і 

автоматизації технологічних процесів, кВт (Дж); 

Ем.д – потужності механічних двигунів, кВт (Дж). 

Разом із силовими машинами (енергомашинами) в аграрному 

підприємстві використовується цілий комплекс робочих машин 

різного функціонального призначення. Тому важливе значення 

має встановлення і дотримання оптимальних пропорцій між 

енергетичними засобами та робочими машинами. 

70 – 80 % енергетичних потужностей аграрних підприємств 

припадає на мобільні енергетичні засоби: трактори, автомобілі 
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та самохідні комбайни. Це пов’язано з територіальною 

розосередженостю, що призводить до значного обсягу 

перевезень вантажів та пробігів транспорту у незавантаженому 

стані при його поверненні. Найменшу частку займають двигуни 

комбайнів та самохідних машин – 10-15%. 

Електрогосподарство в аграрному підприємстві включає 

трансформатори та трансформаторні підстанції, лінії 

електропередач внутрішньгосподарського призначення, прилади 

електроживлення, електромотори, устаткування культурно-

побутового призначення. 

Використання системи силових машин (енергомашин) та 

робочих машин в аграрному підприємстві зумовлює 

необхідність урахування галузевої структури виробництва та 

ґрунтово-кліматичних умов й географічних зон України. Це 

сприяє повному використанню природного і виробничого 

потенціалу аграрного підприємства та підвищенню 

продуктивності праці. 

Потенціал енергозбереження аграрного підприємства – це 

сукупність потенційних можливостей підприємства щодо 

економії енергії, ресурсів та засобів, необхідних для реалізації 

цих можливостей з урахуванням рівня специфіки 

енергоспоживання у сільському господарстві, обумовленого 

залученням землі та біологічних об’єктів до виробництва, 

залежністю виробництва від природно-кліматичних умов і його 

сезонністю, організаційно-економічною складністю ведення 

галузей. 

На динаміку енергетичного потенціалу аграрного 

підприємства впливають зовнішні та внутрішні чинники. 

Сукупність чинників зовнішнього середовища як прямого, 

так і непрямого впливу включає:  

– непослідовність і безсистемність у проведенні економічних 

реформ; 

– відсутність дієвої державної підтримки сільського 

господарства; 

– недосконалість чинного законодавства; 

– диспаритет цін на енергетичні ресурси і 

сільськогосподарську продукцію; 

– олігополія постачальників енергетичних ресурсів; 
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– тінізація ринку енергетичних ресурсів;  

– недостатнє виробництво та надходження нової техніки;  

– високі ставки відсотків по кредитах й невигідні умови їх 

надання. 

До системи чинників внутрішнього середовища, що 

впливають на рівень і ефективність використання енергетичних 

ресурсів у аграрному підприємстві, відносять: 

– відсутність цілеспрямованості та системності 

господарювання (відсутність чітких цілей, завдань і стратегії 

розвитку аграрного підприємства); 

– недостатній рівень кваліфікації працівників у ринкових 

умовах; 

– моральна і фізична зношеність основних засобів 

виробництва;  

– високий рівень енергомісткості технологій у рослинництві 

та тваринництві; 

– відсутність матеріальної та моральної мотивації  

у працівників до енергозбереження у процесі виробництва 

сільськогосподарської продукції; 

– нестача власних фінансових ресурсів; 

– втрати енергетичних ресурсів у процесі транспортування, 

зберігання й споживання; 

– втрати сільськогосподарської продукції. 

До показників, що характеризують забезпеченість 

сільськогосподарського виробництва та робочої сили 

енергетичними ресурсами, відносять: енергозабезпеченість, 

енергоозброєність праці, електрозабезпеченість, 

електроозброєність праці. 

Енергозабезпеченість визначається як відношення загальної 

суми енергетичних потужностей аграрного підприємства до 

відповідного розміру земельної площі (сільськогосподарських 

угідь, ріллі або посівної площі): 

     

(2) 

 

де ЕРзаб – енергозабезпеченість, кВт/га (Дж/га); 

ЕПс – сукупна енергетична потужність, кВт (Дж); 

ПЛс.у – площа сільськогосподарських угідь, га. 
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Енергоозброєність праці визначається як відношення 

загальної суми енергетичних потужностей аграрного 

підприємства до середньооблікової чисельності працівників, 

зайнятих в сільськогосподарському виробництві: 

     

(3) 

 

де ЕРозб – енергоозброєність праці, кВт/особу (Дж/особу); 

ЕПс – сукупна енергетична потужність, кВт (Дж); 

ЧПс.о – середньооблікова чисельність працівників 

підприємства, зайнятих у сільськогосподарському виробництві, 

осіб. 

Електрозабезпеченість визначається як відношення загальних 

витрат електроенергії аграрного підприємства до площі 

сільськогосподарських угідь: 

    

 (4) 

 

де ЕЛзаб – електрозабезпеченість, кВт-год./га;  

ЕЛс – сукупні витрати електроенергії, кВт-год.; 

ПЛс.у – площа сільськогосподарських угідь, га. 

Електроозброєність праці визначається загальними 

витратами електроенергії, спожитої на виробничі цілі в 

сільському господарстві, з розрахунку на одного 

середньооблікового працівника, зайнятого у 

сільськогосподарському виробництві або витрачений робочий 

час (люд.-дні, люд.-год.):  

    

 (5) 

 

де ЕЛозб – електроозброєність праці, кВт-год./особу;  

ЕЛс – сукупні витрати електроенергії, кВт-год.; 

ЧПс.о – середньооблікова чисельність працівників, зайнятих у 

сільськогосподарському виробництві, осіб. 

Для характеристики рівня забезпеченості 

сільськогосподарського виробництва та робочої сили 

енергетичними потужностями розраховують: озброєність 

робочої сили механізованою тягою, машиноозброєність, рівень 
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механізації праці, рівень електрифікації праці. 

Озброєність робочої сили механізованою тягою визначається 

як відношення сумарної потужності механізованої тяги до 

середньооблікової чисельності працівників, зайнятих в 

сільськогосподарському виробництві: 

     

(6) 

 

де Мтозб – озброєність робочої сили механізованою тягою, 

кВт/особу (Дж/особу); 

Мт – сумарна потужність механізованої тяги, кВт (Дж); 

ЧПс.о – середньооблікова чисельність працівників, зайнятих у 

сільськогосподарському виробництві, осіб. 

Машиноозброєність визначається як відношення вартості 

силових та робочих машин аграрного підприємства до 

середньооблікової чисельності працівників, зайнятих у 

сільськогосподарському виробництві: 

   

 (7) 

 

де МШозб – машиноозброєність, грн./особу; 

МШ – вартість силових та робочих машин, грн.; 

ЧПс.о – середньооблікова чисельність працівників, зайнятих у 

сільськогосподарському виробництві, осіб. 

Рівень механізації праці визначається як відношення витрат 

механізованої праці до загальних витрат праці: 

    

 (8) 

 

де Рмех – рівень механізації праці, коефіцієнт; 

Пмех – витрати механізованої праці, люд.-год.; 

Пз – загальні витрати праці, люд.-год. 

Рівень електрифікації праці визначається як відношення 

витрат праці, виконаних із застосуванням електроенергії, до 

загальних витрат праці: 

    

 (9) 
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де Рел.п – рівень електрифікації праці, коефіцієнт; 

Пел – витрати праці, виконаної із застосуванням 

електроенергії, люд.-год.; 

Пз – загальні витрати праці, люд.-год. 

Рівень забезпеченості енергетичними ресурсами значною 

мірою впливає на економічну ефективність аграрного 

підприємства. Так, при збільшенні енергоозброєності праці 

зростає врожайність сільськогосподарських культур, 

підвищується продуктивність тварин. При цому знижуються 

виробничі витрати на одиницю сільськогосподарської продукції. 

Підвищення рівня електрифікації аграрного підприємства 

сприяє підвищенню комплексної механізації та автоматизації 

сільськогосподарського виробництва, зменшенню витрат праці 

й підвищенню її продуктивності, зниженню собівартості 

одиниці сільськогосподарської продукції, скороченню термінів 

окупності додаткових витрат на електрифікацію. 

Таким чином, запропонована методика дає можливість 

структурно оцінити забезпеченість сільськогосподарського 

виробництва та робочої сили енергетичними ресурсами, що дає 

змогу при розробці енергозберігаючих заходів виявити 

найбільш енерговитратну ланку технологічних процесів 

виробництва сільськогосподарської продукції. 
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ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНОМ 

 

Доволі часто в науковій літературі триває диспут щодо 

сутності питання та змісту категорії «публічне управління». 

Тлумачення поняття в науковій літературі часто-густо 

ототожнюється з функціями держави як суспільної інституції, 

зокрема, «Державне управління (публічне управління, англ. public 

administration) – є видом діяльності держави, здійснення 

управлінського організуючого впливу шляхом використання 

повноважень виконавчої влади через організацію виконання 

законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного 
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