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ЕКОНОМІКО-ЕНЕРГЕТИЧНА СИСТЕМА  
СТАЛОГО РО ЗВИТКУ С ІЛЬСЬКИХ  
ТЕРИТОРІЙ
Проаналізовано сучасне трактування .поняття 
«сільська територія». П ідкреслено  значення  
системного підходу д о  визначення цього поняття 
як економ іко -екологічно ї категорії. Н аведено  
економіко-енергет ичну систему сталого розвитку 
сільської території.

Актуальність теми. «Продуктивність», «нор
мування ресурсів», «ресурсозбереження» —  ці 
економічні категорії в останні роки трансф ор
маційних перетворень в Україні найчастіше зу
стрічаються в економічних публікаціях і поєдну
ють ефективність використання трудових, зе
мельних, матеріально-технічних і фінансових 
ресурсів. Від підвищення продуктивності сіль
ських підприємств залежить розвиток аграрного 
виробництва і сільських поселень, але най
більш впливовим і визначальним чинником під
вищення продуктивності є нормування ресур
сів. Нині забезпечення сталого розвитку сіль
ських територій неможливе без упровадження 
ресурсоощадних і екологічно безпечних техно
логій. Тому нормування ресурсів необхідно під
порядковувати збалансованому поєднанню всіх 
можливих ресурсів і на цій основі забезпечува
ти значне поліпшення добробуту сільського на
селення та продовольчої безпеки країни, здійс
нення соціальних перетворень на селі, розви
ток інф раструктури с ільської м ісцевості. Ці 
проблеми широко обговорю вали на Сьомих 
річних зборах Всеукраїнського конгресу вчених 
економістів-аграрників [7].

У зв ’язку з актуальністю  проблем сталого 
розвитку сільських територій та їх теоретико- 
методологічним і практичним значенням ці еко
номічні категор ії ще довго  залиш атимуться 
предметом досліджень науково-дослідних уста
нов, багатьох учених різних галузей науки. От
же, глибокий аналіз тенденцій розвитку сіль
ських територій, їх виробничої і соціальної ін
фраструктур, впливу окремих чинників на 
продуктивність сільських підприємств з ураху
ванням регіональних умов, необхідність норма
тивного використання ресурсів потребують по
дальшого ґрунтовного дослідження.

Мета досліджень —  проаналізувати сучас
не трактування поняття «сільська територія» і 
на основі системного підходу до визначення 
його як економіко-екологічної категорії запро
понувати економіко-енергетичну систему стало
го розвитку сільської території.

Результати досліджень. Проблеми розвит
ку сільських територій недостатньо висвітлені

в спеціальній літературі України й країн цент
ральної та середньої Європи. До 1997 р. термін 
«розвиток сільських територій» використову
вався лише в окремих наукових публікаціях, 
але в умовах сьогодення особливої уваги зас
луговують саме розвиток сільських територій та 
підтримка життєвих стандартів на селі.

У процесі теоретичної дискусії сформували
ся дві позиції щодо функціонування сільських 
територій. Одна група вчених вважає розвиток 
сільської території органічною складовою аг
рарної політики, інша —  незалежним напрямом 
економічної політики держави. На думку ав
торів, всі напрями державної політики практич
но перетинаються в синергетичній д ії і створю
ють певне середовище розвитку. В Європі до
мінує думка, що основою розвитку сільських 
територій є місцеве самоврядування, структур
на та регіональна політика, в якій переважає 
сільськогосподарський напрям, а розвиток сіль
ських територій безпосередньо залежить від 
рівня доходів жителів та місцевих бюджетів [2].

Аналіз наукових публікацій свідчить про не
однозначне трактування понять «сільське по
селення», «сільська територія». В умовах ре
формування аграрного сектору основна увага 
приділяється розвитку сільськогосподарського 
виробництва й вважається, що це і є вирішен
ням проблем сільських територій. У науковій 
літературі припускається тотожність або набли
женість понять «розвиток сільських територій», 
«інтегрований розвиток сільських поселень», 
«відродження села».

Так, поняття «сільське поселення» тракту
ється як територіально розосереджена форма 
розселення людей, зайнятих переважно сіль
ськогосподарською працею. Для нього харак
терні невелика кількість видів трудової д іяль
ності, відносна соціальна і проф есійна од
норідність, специфічний сільський спосіб життя 
[7]. «Сільська місцевість» розглядається як ча
стина території, регулювання розвитку якої має 
стати частиною національної стратегії. Існує 
думка, що сільська територія —  складна і ба
гатофункціональна природна, соціально-еконо
мічна й виробничо-господарська структура, що
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характеризується сукупністю властивих їй особ
ливостей: площею земельних угідь; чисельні
стю зайнятих у виробництві чи обслуговуванні 
людей, формою їх зайнятості, обсягами і струк
турою виробництва; розвитком соціальної й ви
робничої інфраструктури. Автори визначають 
поняття «сільська територія» як «економічне 
формування, для якого характерна географіч
на цілісність і економічна єдність, а на основі 
територіального поділу праці, специфічних особ
ливостей структури господарства, наявних ре
сурсів, спільних соціально-економічних, еколо
гічних, демограф ічних проблем формується і 
розвивається територ іально-господарський 
комплекс підвищення життєвого рівня населен
ня» [3, 7].

На нашу думку, до визначення поняття «сіль
ська територія» потрібно підходити системно, 
як до поліелементного просторового утворен
ня, де населення є системоутворю вальним 
елементом. Сільські території об’єднують при
родні, соціальні, виробничо-господарські, полі
тичні складові під управлінням влади, бізнесу 
та громадськості. В свою чергу кожна з цих 
складових поділяється на елементи, власти
вості яких визначають певні функції сільських 
територій. Ці просторові утворення проявля
ються в тому, що господарська діяльність в їх 
межах відбувається у безпосередньому зв ’яз
ку з природним середовищем. Результати цієї 
діяльності значною мірою залежать від природ
них умов і природно-ресурсного потенціалу те
риторій, а земля є головним засобом виробницт
ва, причому не завжди сільськогосподарського. 
Це залежить від специфіки сільських територій, 
їх регіональних особливостей [1, 7].

З огляду на загальнодержавне значення 
продовольчої галузі сільських територій вони не 
завжди є домінуючою господарською функцією 
і їх функціональність не обмежується вироб
ленням лише сільськогосподарської продукції. 
Можна погодитись з тим, що узагальнено сіль
ські території потрібно представляти як склад
не територіальне утворення, загальнодержав
ну систему, яка має регіональний (макро-), ло
кальний (мезо-) та низовий (мікро-) рівні [1]. 
Отже, головну мету державного управління сіль
ськими територіями можна визначити як відтво
рення їх людського, ресурсного, виробничого, 
соціального потенціалів та покращення навко
лишнього середовища.

Ефективність функціонування сільської те
риторії —  це сукупна ефективність функціону
вання всіх основних на даній території галузей 
аграрного виробництва, виробничої і соціаль
ної інфраструктури, які роблять внесок у її роз
виток. Кожний окремий вид продукції, виробле
ної у межах конкретної території, є проміжним

і одночасно продуктивним ресурсом для ство
рення сукупного суспільного продукту.

Не повною мірою  трактується екологічна 
складова функціонування сільських територій 
як єдиного природного комплексу, утвореного 
живими організмами і середовищем їх прожи
вання, у якому всі компоненти пов'язані між 
собою обміном енергії.

Поняття «сільська територія» нині необхід
но уточнити з позицій системності. На нашу 
думку, поняття «сільська територія» є економі- 
ко-екологічною категорією, регіонально-терито
ріальним утворенням зі специфічними природ
но-кліматичними, соціально-економічними умо
вами, де економічно і екологічно збалансовані 
та енергетично взаємопов’язані різні ресурси 
(природні, трудові, матеріальні, енергетичні, ін
формаційні, ф інансові тощо) з метою створен
ня сукупного суспільного продукту конкретної 
території та повноцінного життєвого середови
ща для сучасного і майбутніх поколінь.

Будь-який виробничий процес у межах тери
торії підпорядковується спільним економічним, 
соціальним і енергетичним можливостям і корис
тується спільним ресурсним потенціалом. От
же, і оцінювати ефективність застосування ре
сурсів доцільно за їх енергетичними характерис
тиками, які мають єдину енергетичну основу.

Процес будь-якого виробництва є трансфор
мацією виробничих чинників, зокрема різнома
нітних потоків енергії в продукцію. Людина в 
процесі керування устаткуванням, машинами, 
механізмами спрямовує потоки енергії, керує 
процесом перетворення одного виду енергії 
(природної сировини, землі, в ідновлю ваної 
енергії, матеріалів, напівфабрикатів, пального, 
електроенергії) в інший, впливаючи на предме
ти виробництва. Рух енергетичних потоків ре
сурсного потенціалу сільської території як єди
ної екосистеми можна показати у вигляді еко- 
номіко-енергетичної системи (рисунок).

І підсистема. Вираз «енергія системи» по
винен містити суму властивостей, тобто здат
ність тіл або явищ цієї системи до перетворень, 
дії, руху. Виходячи з законів збереження енергії 
і речовин (М.В. Ломоносов) та Другого закону 
термодинаміки (закону ентропії) [8] різні види 
перетворю вальної енергії, що надходять на 
Землю (енергія обертання Землі навколо Сонця, 
енергія Космосу, енергія Сонця), нагромаджу
ючись на земній поверхні, врівноважуються, що 
супроводжується переходом енергії одного ви
ду в енергію іншого виду (енергію тепла), більш 
сталу, тобто менш здатну до перетворень. Це 
є внутрішня теплова енергія Землі, корисних 
копалин, енергія, що міститься в рослинах, тва
ринах, людях, енергія вітру, падаючої води. Такі 
види енергії здатні перетворюватись у ще вищу 
форму енергії —  у механічний рух.
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Учені економісти С.А. Подолинський, В.І. Вер- 
надський, Сміт, Кене та інші, незважаючи на 
розбіжності і суперечливість їхніх поглядів, на
голошували на необхідності врахування енер
гетичних властивостей праці та застосування 
природознавства для розкриття її суті [2]. Тоб
то, первинна енергія природних ресурсів є ос
новною рушійною силою для подальшого на
громадження енергії на Землі і розвитку науко
во-технічного прогресу, а енергетичний підхід 
до оцінки і використання цих важливих ресурсів 
є основою концепції сталого екологобезпечно- 
го розвитку територій.

II підсистема. В умовах глобальної еконо
мічної і екологічної кризи традиційні підходи до 
економіки ставлять під загрозу для майбутніх 
поколінь проблему збереження наявних дже
рел відновлюваних і невідновлюваних ресурсів. 
Тому, очевидно, необхідно поєднувати фізичні 
(енергетичні) і економічні зв'язки раціональним 
розподілом, збереженням і витрачанням ресур
сного потенціалу. На нашу думку, важливим 
засобом ефективного використання ресурсно
го потенціалу сільської території (ресурсозбе
реження) є впровадження нормативного ресур-

соспоживання даної територ ії. Нормативи 
енергомісткості ресурсів виробництва продукції 
сприятимуть стимулюванню енергозбережен
ня, забезпечуватимуть можливість визначення 
її на підставі наявної інформації з урахуванням 
впливу виробничих, природно-кліматичних 
умов, досягнень науково-технічного прогресу 
тощо [5]. Енергетичні нормативи ресурсоспожи- 
вання, як і економічні, мають бути науково об
ґрунтованими, об ’єктивними та стабільними.

I ll підсистема. Для забезпечення сталого 
розвитку території як екосистеми потрібно вра
ховувати взаємозв’язок економічного, соціаль
ного, екологічного розвитку людства з вико
ристанням запасів всієї накопиченої енергії 
природного середовища (відновлюваної і невід
новлюваної) та визначати якісну (корисну) її 
частину, тобто енергію, яка йде на збільшення 
всієї сукупної енергії середовища до примно
ження продуктивної енергії ресурсного потен
ціалу території. Реальні можливості і майбут
ні перспективи розвитку території у відтворен
ні додаткової енергії визначаю ться енерге
тичним балансом (балансом енергетичних по
токів), який дає змогу визначати продуктивні і
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непродуктивні витрати енергії ресурсного по
тенціалу [4, 6].

IV  підсистема. Обсяг сукупного суспільного 
продукту території характеризується кількістю су
купної енергії, витраченої на його виробницт
во. Беручи до уваги характер ціноутворення, ін
фляційні процеси та інші ринкові фактори, пи
томі енерговитрати можуть бути додатковим, 
більш об ’єктивним вимірником витрат на ви
робництво одиниці продукції. Тобто суспільний 
сукупний продукт території відображає кінцеву

продукцію, вироблену на конкретній території, 
в енергетичному вираженні. До складу такого 
продукту входять енергомісткість готової про
дукції, предметів споживання й невиробничих 
послуг (побутових, охорони здоров’я, освіти, куль
тури, управління тощо), енергомісткість будівель 
та споруд, устаткування, машин та обладнання, 
сировини і матеріалів, антропогенних ресурсів 
та інших природних відновлюваних та невіднов
люваних джерел енергії, що не завжди можна 
врахувати при економічному оцінюванні.

Висновки

Розвиток сільських т ериторій в нових еко
номічних та політ ичних умовах формування, 
організаційного забезпечення, ф інансування і 
функціонування є важливою складовою аграр
ної, соціальної та регіональної політики. Оці
нювання енергет ичних пот оків ресурсного  
потенціалу т ерит орії повинно базуватись на 
економіко-енергетичних засадах. Необхідний  
сист емний п ідх ід  до вивчення рол і пот оків  
енергії, яка поєднує комплекс функціонально  
взаємодіючих підсистем, концент рує сукуп
ність засобів виробництва, передачу та спо

живання енергетичних ресурсів і характ ери
зуєт ься сист емою взаєм опов ’язаних ознак. 
Основою ф ункціонування ст алого розвит ку  
сільських т ерит орій, п ідвищ ення їх  продук
т ивності є нормативне забезпечення та ви
користання ресурсного потенціалу.

Перехід від системи взаємозалежності еко
номіко-енергетичних пот оків ресурсного по
т енціалу до моделі сталого розвит ку тери
т орії —  єдиний шлях до відродження якостей 
екосистеми, поліпшення умов жит т я людей, 
гармонізації суспільства і природи.
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