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У статті визначено аспекти системного підходу до екологоBекономічних засад розвитку аграрного секB

тору в контексті транскордонних регіонів по обидва боки кордону, оскільки будьBяка концепція розвитB

ку формується з огляду на ключові принципи та аспекти щодо розвитку аграрного сектору та раціональB

ного природокористування і використання природних ресурсів на прикордонних та транскордонних

територіях по обидва боки кордону.

Визначено загальні та спеціальні принципи екологоBекономічного розвитку аграрного сектору на

транскордонних територіях. Доведено, що на сьогодні є багато аспектів, які перешкоджають їх принB

ципів дії, вкорінених як у свідомості людей, так і в специфічності галузі, де першоосновою є екологічні,

економічні та соціальні складові. Визначено, що не можна перекласти відповідальність за розвиток анаB

лізованих процесів на вільну ініціативу місцевих органів влади прикордонних територій. ЗапропоноваB

но запровадити механізми, тактики і стратегії дій в умовах ринкових відносин у контексті екологоBекоB

номічних засад розвитку аграрного сектору на прикордонних територіях по обидва боки кордону.

Визначено, що транскордонне співробітництво є складовим аспектом регіональної економіки, оскільки

має теоретикоBметодологічні засади. Проблеми транскордонного співробітництва виокремлюють у приB

чинноBнаслідковому зв'язку, де можна визначити детальне їх значення: розвиток прикордонної торгівлі,

співпрацю у сфері аграрного сектора та збереження охорони навколишнього природного середовища,

проблеми розвитку прикордонної інформаційної, інвестиційноBінноваційної діяльності, в тому випадку

роль системного підходу зростає. Системний підхід базується на використанні загальних систем та принB

ципів транскордонного співробітництва щодо розвитку екологоBекономічних засад аграрного сектору

прикордонних регіонів та їх класифікації.

Доведено, що методологія системного підходу екологоBекономічних засад розвитку аграрного сектоB

ру в контексті транскордонного співробітництва потребує розгляду як реально функціонуючої підсистеB

ми міжнародних екологоBекономічних відносин. Транскордонне співробітництво типологічно відмінне

від міжрегіональної господарської взаємодії, а також від міждержавного економічного співробітництва

на прикордонних територіях, що вимагає нового підходу до співвідношення рівнів і підрівнів міжнародB

них економічних відносин.

The article identifies aspects of a systematic approach to the ecological and economic principles of agricultural

sector development in the context of crossBborder regions on both sides of the border. Because any concept of

development is formed based on key principles and aspects of the development of the agricultural sector and the

rational use of natural resources and the use of natural resources in border and crossBborder areas on both sides

of the border.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогодні ведуться дискусії про необхідність роз$

глядів у системності щодо розвитку аграрного сектору
на транскордонних територіях по обидва боки кордо$
ну. У цій статті було поставлено за мету дослідити об$
грунтованість та доцільність застосування аспектів си$
стемного підходу до еколого$економічних засад розвит$
ку аграрного сектору в контексті транскордонного
співробітництва, які повинні забезпечувати раціональ$
не й ефективне природокористування та охорону навко$
лишнього природного середовища.

Підходом до дослідження тенденцій та законо$
мірностей сучасного розвитку, який набуває все більшої
популярності, є просторові дослідження еколого$еко$
номічних систем. Зазначимо, що у сучасному розумінні
розвиток вже не обмежується двома координатами, а
розглядається у трьохмірному просторі, який найбільш
відповідає нашому трьохмірному світосприйняттю,
адже "четвертий вимір" все ще залишається поза мож$
ливостями людського сприйняття. Характер та модель
просторового розвитку окреслюються основними
суб'єктами цього розвитку та типом відносин між ними,
які визначаються цілями та напрямами розвитку. Вибір
типу відносин між суб'єктами просторового розвитку
впливає на характер організації комунікацій між ними,
що характеризує політичне, соціально$культурне, еко$
номічне програмне чи проєктне наповнення простору [1,
с. 253].

Фахівці з менеджменту із загальнотеоретичних
підходів виділяють такі основні рівні управління [2,
с. 14; 3]: територіальне управління — планетою, держа$
вою, регіоном, територією на мікрорівні; структурне уп$
равління — маркетингом, персоналом, екологією, інно$
ваціями, фінансами; галузеве управління — галуззю,
концерном, фірмою, домогосподарством.

Варто відмітити, що сучасні теоретико$методо$
логічні підходи у теорії економічної науки передбача$
ють використання загальних принципів системності, що
реалізуються за різними спрямуваннями, зокрема, та$

General and special principles of ecological and economic development of the agricultural sector in crossB

border areas are determined.

It is proved that today there are many aspects that hinder their actions, rooted in the minds of people and in

the specifics of the industry, where the primary basis is the environmental, economic and social components. It

is determined that the responsibility for the development of the analyzed processes cannot be transferred to the

free initiative of local authorities of border areas. It is proposed to introduce mechanisms, tactics and strategies

of action in the conditions of market relations in the context of ecological and economic principles of development

of the agricultural sector in the border areas on both sides of the border.

It is determined that crossBborder cooperation is an integral aspect of the regional economy, as it has

theoretical and methodological principles. After all, the problems of crossBborder cooperation are distinguished

in causation, where you can determine their detailed significance: the development of crossBborder trade,

cooperation in agriculture and environmental protection, problems of crossBborder information, investment and

innovation, in which case the role system approach is growing. The system approach is based on the use of

common systems and principles of crossBborder cooperation for the development of ecological and economic

principles of the agricultural sector of border regions and their classification.

It is proved that the methodology of the system approach of ecological and economic bases of agricultural

sector development in the context of cross — border cooperation needs to be considered as a really functioning

subsystem of international ecological and economic relations. CrossBborder cooperation is typologically different

from interregional economic cooperation, as well as from interstate economic cooperation in border areas, which

requires a new approach to the ratio of levels and sublevels of international economic relations.
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ких: соціально$економічних, еколого$економічних, еко$
номіко$технічних аспектів тощо.

На думку дослідників О. Кустовської, А. Маркан$
дія, принципи, що лежать в основі суспільних систем,
забезпечують послідовну пристосовність і взаємозв'я$
зок гетерогенних систем, як$от: соціальна, виробнича,
природна; пояснюють еволюцію трансформацій і змін у
взаємовідносинах людини, природи, суспільства, вияв$
ляючись у закономірностях, що мають іманентний ха$
рактер [4; 5].

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення аспектів системного

підходу до еколого$економічних засад розвитку аграр$
ного сектору в контексті транскордонних регіонів по
обидва боки кордону, оскільки будь$яка концепція роз$
витку формується з огляду на ключові принципи та ас$
пекти щодо розвитку аграрного сектору та раціональ$
ного природокористування і використання природних
ресурсів на прикордонних та транскордонних терито$
ріях по обидва боки кордону.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Забезпечення збалансованого розвитку еколого$

економічних засад аграрного сектору повинно грунту$
ватися на системному підході щодо збереження та
відтворення всіх видів природних ресурсів на прикор$
донних територіях по обидва боки кордону. Подальші
дослідження потребують системного підходу до фор$
мування можливостей збереження та відтворення ре$
сурсного потенціалу аграрного сектору.

Для системного підходу і синергетики характерно
розгляд управління як складного системного об'єкта,
функціонування якого включає в себе елементи само$
організації [6, c. 62]. Розробки із системного підходу
отримали подальший розвиток у роботі Рудвіка Б. ("Си$
стемний аналіз для ефективного управління: принципи
і приклади" [7]). Сайман Г., Ньювелл А., Оптнер С., Чер$
чмен С., Аккофф Р. та інші намагалися класифікувати
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різні напрями системних досліджень за$
лежно від характеру проблем, що є пред$
метом аналізу. У роботі Кліланда Д.,
Кінга У. "Системний аналіз та цільове уп$
равління" докладно розглядається кон$
цепція системного аналізу з урахуванням
можливостей і умов їхнього застосуван$
ня в промисловості та в державних зак$
ладах США [8]. Видатним представником
системного підходу є Оптнер С., який
визначає суть системного підходу як ви$
рішення комплексних проблем спільними
зусиллями декількох груп експертів, що
представляють різноманітні дисципліни
та класифікують різні напрями системних
досліджень залежно від характеру про$
блем.

Характерною ознакою системного
підходу є інтегральне і багатоаспектне
розуміння об'єктів дійсності і способів.
Як зазначає Л.М. Грановська, елементи
системи є тісно взаємопов'язаними і взає$
мозалежними, повинні розвиватися у
певний спосіб, які створювалися за умо$
ви для забезпечення відповідності інте$
ресів збереження охорони навколиш$
нього природного середовища та раціо$
нального використання природних ре$
сурсів, а також економічного розвитку за
одночасної реалізації синергетичних
ефектів цілісної системи [9, c. 31—37].

Попри те, що проблеми еколого$еко$
номічного розвитку аграрного сектору в
контексті транскордонного співробіт$
ництва на теоретичному рівні вивчалися
багатьма провідними вченими, проте вони
як складова еколого$економічної систе$
ми залишаються недостатньо дослідже$
ними.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідження аграрного сектору уп$
равлінь будь$яким об'єктом економічної
системи повинно брати свій початок "на
соціально$філософському рівні, на рівні
таких загальнонаукових дисциплін, як
системний аналіз, синергетичний підхід, і таких спец$
іальних дисциплін, як соціологія, економіка, психоло$
гія" [10].

Система адаптації як частина антикризового меха$
нізму, як правило, формується навмисно шляхом роз$
робки і здійснення комплексу заходів щодо пристосу$
вання до зовнішнього середовища і грунтується на пев$
них принципах [11]. Виділено загальні принципи еколо$
го$економічного розвитку аграрного сектору на транс$
кордонних територіях:

принцип системності — передбачає системний харак$
тер впливу держави та взаємодію з усіма аспектами АПК
на прикордонних територіях по обидва боки кордону;

принцип цілісності — сукупність аграрних під$
приємств, які мають певну цілісну та загальну характе$
ристику і властиві сільськогосподарській діяльності на
прикордонних та транскордонних територіях по обид$
ва боки кордону;

принцип функціональності — дає змогу визначити
інвестиційно$інноваційну сферу аграрного сектору еко$
лого$економічної безпеки.

Спеціальні принципи еколого$економічного розвит$
ку аграрного сектору на транскордонних територіях:

принцип еколого$економічної безпеки — аналіз та
оцінювання еколого$економічної безпеки на початко$
ву етапі та виробничого етапу на прикордонних тери$
торіях по обидва боки кордону;

принцип екосистемності — сукупність мікроор$
ганізмів, а також, навколишнє середовище, що взаємо$
діють і розвиваються як єдине ціле;

принцип екологічної збалансованості — складова
державної політики, яка має бути стимулюванням щодо
виробництва екологічно чистої сільськогосподарської
продукції на прикордонних територіях по обидва боки
кордону (рис. 1).

На сьогодні є багато аспектів, які перешкоджають
розвитку ринкових механізмів дії, вкорінених як у свідо$
мості людей, так і в специфічності галузі, де першоос$
новою є екологічні, економічні та соціальні складові.
Адже не можна перекласти відповідальність за розви$
ток аналізованих процесів на вільну ініціативу місцевих
органів влади прикордонних територій. Доречно запро$
вадити механізми, тактики і стратегії дій в умовах рин$
кових відносин у контексті еколого$економічних засад
розвитку аграрного сектору.

Для сучасного стану та подальшого перспективно$
го розвитку тісної співпраці на транскордонних та при$
кордонних територіях по обидва боки кордону потрібно
запровадити адаптаційний механізм.

Адаптаційний механізм — це способи і методи, які
використовує суб'єкт, галузь, сфера для того, щоб при$
стосуватися, акліматизуватися (вжитися в ринкове се$
редовище) і в подальшому перспективно розвиватися
[12, c. 55].

Рис. 1. Принципи еколого6економічного розвитку аграрного сектору
на транскордонних територіях

Джерело: розроблено автором.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 6/202176

Як зазначають провідні вчені О.М. Дороховський,
Л.Ю. Мельник, що з погляду теорії потрібно розроби$
ти таку економічну категорію, як "адаптаційний ме$
ханізм", який матиме свої особливості для кожної га$
лузі економіки. Зокрема, для промисловості, де всі про$
цеси здійснюються "під дахом", будуть діяти одні "за$
кони", у сільському господарстві — інші, а в соціальній
сфері через свою особливість не можуть бути викорис$
тані ті способи і методи, які прийнятні для вищеназва$
них галузей [11, c. 3—7].

Стратегічна мета адаптаційного механізму полягає
в тому, щоб домогтися сталого динамічного зростання
виробництва конкурентоспроможної продукції, акти$
візації відтворювальних процесів, що сприяють підви$
щенню рівня життя населення та соціального розвитку
суспільства; зниження інтенсивності впливу на приро$
ду та охорону навколишнього середовища; підвищення
екологічної культури агропромислового виробництва
[13, c. 61].

Варто зазначити, що держава в умовах сучасного
ринкового господарства повинна виконувати функції
стимулювання зростання виробництва та соціального
захисту населення, підвищення якості життя. Для цьо$
го вона зобов'язана не тільки забезпечувати все необ$
хідне для функціонування ринкової конкуренції, захи$
щати законні права населення прикордонних регіонів,
а й допомагати господарюючим суб'єктам пристосову$
ватися до змін ринкової кон'юнктури, створювати спри$
ятливі умови для активації їх виробничої діяльності.
Водночас ефективний соціально$економічний розвиток
можливий лише при оптимальному поєднанні ринкових
і державних механізмів впливу на економіку. Це особ$
ливо важливо для аграрного сектору. Найбільш цілісну
систему регулювання сільського господарства розробив
Онищенко О.М., де представлено цілі, завдання, функ$
ції, методи і механізми регулювання прикордонних те$
риторіях [13, c. 59].

На нашу думку, регулятивними аспектами зрівнова$
жуються чинники мотивації між інвесторами (інвести$
ційний попит) та виробниками (власниками) інвести$
ційного продукту (пропозиції), яка і потребує методо$
логії системного підходу та визначає парадигму цього
дослідження.

Методологія системного підходу [14] орієнтує дос$
лідження на розкриття цілісності об'єкта і механізмів,
які забезпечують цю цілісність, на що вказують нау$
кові праці таких вчених: І. Ансоффа, П. Березівсько$
го, О. Березовської, О. Олійника [15—17]. На нашу
думку, є певні політичні аспекти, які систематизують$
ся на концентрації еколого$економічних аспектів і ру$
хаються в напрямку до конкретної мети та спільної
співпраці на прикордонних територіях по обидва боки
кордону.

Найважливішою передумовою вивчення економіч$
них відносин є визнання їх нерозривного зв'язку з усі$
ма іншими взаєминами в суспільстві. Із цього випливає,
що хоча економічна наука вивчає той бік суспільних
відносин людей, який відображає їхню участь у су$
спільному виробництві, аналіз цих відносин можливий
лише на основі цілісного розгляду функціонування всьо$
го соціального організму [18].

Підхід, який був далекий багатьом сільськогоспо$
дарським підприємствам у минулому, повинен стати ча$
стиною організаційно$економічної діяльності та розвит$
ку прикордонних регіонів, які прагнуть до підвищення
своєї еколого$економічної ефективності. Таким чином,
транскордонне співробітництво для прикордонних те$
риторій являється більш вигідним, а ніж конкуренція.
Адже розвиток аграрного сектору або його вдоскона$
лення з метою поліпшення екологічних властивостей,
які вплинуть на закупівлю, фінанси, людські ресурси,
технологію й постачання на інвестиційну привабливість
прикордонних регіонів, а також на розвиток інфра$
структури тощо [19].

Тому в плануванні й дослідженнях щодо розвитку
еколого$економічних засад аграрного сектору повинен
бути використаний системний підхід. Не менш важли$
вим є дослідження діяльності в майбутньому на перс$
пективу.

Доцільно відмітити, що транскордонне співробіт$
ництво є складовим аспектом регіональної економіки,
оскільки має теоретико$методологічні засади. Адже
проблеми транскордонного співробітництва виокрем$
люють у причинно$наслідковому зв'язку, де можна ви$
значити детальне їх значення: розвиток прикордонної
торгівлі, співпрацю у сфері аграрного сектора та збере$
ження охорони навколишнього природного середови$
ща, проблеми розвитку прикордонної інформаційної,
інвестиційно$інноваційної діяльності, в тому випадку
роль системного підходу зростає. Системний підхід ба$
зується на використанні загальних систем та принципів
транскордонного співробітництва щодо розвитку еко$
лого$економічних засад аграрного сектора прикордон$
них регіонів та їх класифікації.

ВИСНОВКИ
Методологія системного підходу еколого$еконо$

мічних засад розвитку аграрного сектору в контексті
транскордонного співробітництва потребує розгляду
як реально функціонуючої підсистеми міжнародних
еколого$економічних відносин. Транскордонне співро$
бітництво типологічно відмінне від міжрегіональної
господарської взаємодії, а також від міждержавного
економічного співробітництва на прикордонних
територіях, що вимагає нового підходу до співвідно$
шення рівнів і підрівнів міжнародних економічних
відносин. У сучасних умовах поглиблення європейсь$
кої інтеграції є комплексне групування прикордонних
регіонів за двома основними типами: перший — при$
кордонні регіони країн$членів ЄС; другий — прикор$
донні регіони країн, які не є членами ЄС. Головна
відмінність прикордонних регіонів другого типу поля$
гає не в просторово$географічному розташуванні, а в
тому, що вони функціонують у принципово відмінно$
му міжнародно$економічному середовищі, ніж регіо$
ни першого типу, які є складовою єдиного внутрішнь$
ого ринку ЄС, де повним чином діють чотири еко$
номічні "свободи" — вільне переміщення товарів, по$
слуг, капіталу і робочої сили.

Отже, системний підхід щодо розвитку еколого$еко$
номічних основ аграрного передбачає такі перспективні
аспекти:

— визначення основних завдань розвитку транскор$
донного співробітництва в стратегічний період;

— прогнозування та аналіз еколого$економічного
розвитку аграрного сектору прикордонних територіях
по обидва боки кордону;

— формування інвестиційно$інноваційних проєктів,
програм щодо розвитку аграрного сектору та збережен$
ня охорони навколишнього природного середовища.
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