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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Упорядкування природокористування в межах
окремих територій є органічною складовою національної політики сталого
розвитку. В умовах високого антропогенного навантаження якість
навколишнього середовища та соціально-економічний потенціал є
визначальними факторами розвитку, що доповнюють і посилюють один одного.
В зв’язку з цим вирішення регіональних екологічних проблем сприяє
забезпеченню соціально-економічної стабільності України вцілому. Завдання
упорядкування природокористування на рівні окремих територіальних одиниць
актуалізується в умовах децентралізації. При цьому існує потреба
вдосконалення організаційних форм екологоорієнтованого управління в
регіонах. На локальному рівні перспективним є створення нових інституцій, що
сприятимуть екологізації виробництва, залученню екологічних інвестицій,
соціальному захисту населення тощо. Їх інтеграція в систему управління
розвитком регіону забезпечить збалансування соціальних, економічних та
екологічних інтересів при домінуванні природоохоронних вимог.
Економічна наукова нині містить значний доробок з широкого кола
питань, що стосуються сталого розвитку, екологічного менеджменту, зеленої
економіки, економічних механізмів природокористування тощо. Стосовно
управління використанням природних ресурсів у межах окремих
територіальних одиниць слід відзначити напрацювання І. Антоненко, А. Бояра,
С. Брошкової, Т. Галушкіної, З. Герасимчук, С. Дорогунцова, Н. Ковшун,
С. Ілляшенко, Д. Клинового, В. Кравціва, А. Крисак, О. Лазора, А. Лесь,
І. Лицура, В. Лукянихіна, В. Міщенко, Н. Павліхи, П. Скрипчука, Д. Стеченка,
В. Трегобчука, С. Харічкова, М. Хвесика, В. Файфури, В. Шевчука, А. Якимчук
та ін. Проте, не применшуючи вагомості й значущості їх внеску, слід зазначити,
що недостатньо дослідженими є теоретичні та практичні аспекти
упорядкування природокористування на локальних рівнях в частині
формування відповідних соціально-економічних територіальних одиниць. При
цьому, незважаючи на широкий спектр існуючих напрацювань, потребує
розв’язання науково-прикладне завдання створення нових організаційних форм
у регіональних новоутвореннях.
Зазначене вище зумовлює актуальність теми дослідження та необхідність
визначення напрямків упорядкування природокористування в локальних
соціально-економічних системах.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основні
результати дисертаційної роботи отримано в процесі безпосередньої участі
автора у наукових темах Національного університету водного господарства та
природокористування «Вдосконалення економічного механізму використання
ресурсного потенціалу суб’єктами господарювання» (реєстраційний номер
0112U001124) та «Розробка теоретико-методологічних засад модернізації
інституційних механізмів державного управління процесами сталого
просторового розвитку» (номер державної реєстрації 0111U002195).
Мета й завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є
обґрунтування теоретико-методичних засад і розробка практичних
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рекомендацій щодо упорядкування природокористування в локальних
соціально-економічних системах.
Для досягнення зазначеної мети передбачено виконання таких завдань :
 дослідити просторову систему природокористування;
 визначити методичні основи еколого-економічної діагностики у системі
упорядкування природокористування;
 здійснити наукове обґрунтування
змісту та ролі
багатоцільового
екологічного комплексу;
 виявити особливості розвитку соціально-економічної системи Херсонської
області;
 оцінити природно-ресурсний потенціал та екологічний стан регіону;
 сформувати локальні соціально-економічні системи Херсонської області на
основі результатів еколого-економічної діагностики;
 сформувати стратегію та тактику багатоцільового екологічного комплексу
локальної соціально-економічної системи;
 дослідити вплив функціонування багатоцільового екологічного комплексу
на соціально-економічний розвиток регіону;
 визначити науково-практичні рекомендації щодо інвестиційного
забезпечення екологізації діяльності підприємств локальних соціальноекономічних систем.
Об’єкт дослідження – процеси упорядкування природокористування на
рівні локальних територіальних одиниць.
Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні засади
упорядкування природокористування шляхом створення багатоцільового
екологічного комплексу локальної соціально-економічної системи.
Методи дослідження. Теоретичним підґрунтям роботи є фундаментальні
положення економічної теорії, економіки та управління національним
господарством, економіки природокористування, менеджменту, системного
аналізу, стратегічного управління тощо.
Основою методологічного апарату є комплексний та системний підходи,
які розглядають процеси упорядкування природокористування у діалектичній
єдності з соціальною, економічною та екологічною політикою. Історичний і
логічний методи були використані для вивчення просторової системи
природокористування (п. 3.1), методи синтезу – для дослідження екологоекономічної діагностики (п. 1.2), системного аналізу – при формуванні поняття
багатоцільового екологічного комплексу (п. 1.3). Встановлення тенденцій та
закономірностей розвитку регіону здійснено на основі статистичних прийомів
та методів економічного аналізу (пп. 2.1-2.3), кластерного аналізу (п. 2.3) та
економіко-математичного моделювання (пп. 2.3, 3.1). Для формулювання
висновків, рекомендацій і пропозицій щодо обґрунтування функціонування
багатоцільового комплексу локальних соціально-економічних систем
застосовувалися методи наукової абстракції (п. 3.1), експертних оцінок,
описового моделювання й узагальнення (пп. 3.2-3.3).
Інформаційною базою дослідження слугували законодавчі та нормативні
акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, укази Президента
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України; офіційні матеріали Державної служби статистики України, Державної
казначейської служби України та їх регіональних підрозділів; міжнародні
нормативно-правові документи; наукові праці вітчизняних та зарубіжних
авторів; електронні ресурси, представлені в мережі Інтернет; аналітичні
матеріали Херсонської облдержадміністрації; результати власних досліджень та
аналітичні розрахунки автора тощо.
Наукова новизна одержаних результатів й особистий внесок
дисертанта полягають у поглибленні теоретичних засад упорядкування
природокористування в локальних соціально-економічних системах,
обґрунтуванні створення багатоцільового екологічного комплексу та розробці
напрямів удосконалення інвестиційного забезпечення екологізації діяльності
підприємств локальних соціально-економічних систем. Наукову новизну
дисертаційної роботи визначають такі положення:
удосконалено:
- теоретичний підхід до побудови просторової системи природокористування,
який, на відміну від традиційного виділення операційних одиниць
територіальної організації використання природних ресурсів, передбачає
формування
локальної
соціально-економічної
системи
на
основі
позиціонування адміністративних районів за результатами еколого-економічної
діагностики, що дозволяє комплексно врахувати природний потенціал,
екологічні, соціальні та економічні особливості регіону;
- аналітичний інструментарій дослідження особливостей соціальноекономічної системи Херсонської області, що передбачає вивчення п’яти груп
показників, які характеризують провідні галузі; інвестиційний розвиток;
фінансову самодостатність; ефективність ринку праці та енергоефективність.
Такий підхід, в доповнення до існуючих, дає можливість системно
ідентифікувати рівень розвитку окремого адміністративної одиниці, а отримані
оцінки в результаті їх агрегування дозволяють визначати рейтинг регіону;
- імітаційне моделювання оцінювання результатів функціонування
багатоцільового екологічного комплексу, який, в розвиток існуючих методик,
дозволяє виявити найсуттєвіші фактори впливу (напрямки інвестування) та
оцінити перспективний рейтинг адміністративних районів за показниками
соціально-економічного розвитку в результаті реалізації екологічних проектів;
набули подальшого розвитку:
- методичні основи економіки природокористування в частині визначення
сутності еколого-економічної діагностики, що, в доповнення до існуючих
тлумачень, розглядається як інструмент визначення характеру змін
екологічного стану територій з точки зору їх перспективного соціальноекологічного розвитку і виступає інформаційною основою формування
багатоцільового екологічного комплексу у локальній соціально-економічній
системі;
- понятійний апарат економіки природокористування шляхом введення в
науковий обіг поняття багатоцільового екологічного комплексу, що
розглядається як системне (таке, що складається з низки елементів),
організаційне (таке, створення якого забезпечується нормативним актом),

4

кероване (один з його елементів виконує управлінську функцію),
багатофункціональне (таке, кожний елемент якого виконує одну або декілька
функцій) утворення, що забезпечує екологічно спрямовану та скоординовану
економічну, інформаційну, освітню діяльність у локальних соціально –
економічних системах;
- методичні положення щодо формування локальних соціально-економічних
систем, що в розвиток до існуючих, базуються на результатах екологоекономічної діагностики в частині
визначення територіальних індексів
природно-ресурсного потенціалу, екологічного стану та рівня економічного
розвитку, які закладаються в основу кластерного аналізу;
- організаційні засади упорядкування природокористування в локальних
соціально-економічних системах, які доповнені розробленими стратегією та
тактикою функціонування багатоцільового екологічного комплексу та
враховують специфічні потреби та можливості окремих локальних соціальноекономічних систем;
- науково-практичні рекомендації щодо інвестиційного забезпечення
екологізації діяльності підприємств, які полягають в залученні багатоцільового
екологічного комплексу до інституційних, організаційних, економічних заходів.
Практичне значення одержаних результатів. Наведені у дослідженні
наукові результати містять теоретичні узагальнення і прикладні рекомендації,
що були використані в процесі напрацювання диференційованих екологічних
проектів та відповідних пропозиції, які включено Херсонською
облдержадміністрацією до «Програми соціально-економічного та культурного
розвитку Херсонської області на 2019 рік» (довідка Херсонської обласної
державної адміністрації, Департаменту економічного розвитку № 1650-0516/0/20/311 від 27.04.2020 р.); при розробці організаційного забезпечення
формування положень концепції «розумного міста» у складі стратегії
соціально-економічного розвитку (довідка Науково-дослідного центру
індустріальних проблем розвитку НАН України № 03/61 від 13.07.2020); при
формуванні рекомендацій за результатами розгляду питання «Нова стратегія
регіонального розвитку України: шлях до майбутнього» (довідка Рівненського
обласного об’єднання ГО «Спілка економістів України» № 35 від 4 червня 2020
року); у навчальному процесі (довідка Національного університету водного
господарства та природокористування Міністерства освіти і науки України
№ 011/16/1 від 25.06.2020 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно
виконаним науковим дослідженням. Усі представлені в ній результати
здобувача отримані особисто. Із наукових праць, опублікованих у співавторстві
у дисертації використано лише ті ідеї і положення, які є результатом власних
досліджень здобувача.
Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати
виконаного наукового дослідження дисертації доповідались, обговорювались та
одержали позитивну оцінку на 9 міжнародних і всеукраїнських науковопрактичних конференціях, зокрема: Міжнародній науково-практичній
конференції «Моделювання та прогнозування соціально-економічного
міжнародного співробітництва» (Київ, 2017); Міжнародній науково-практичній
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конференції «Стратегічні орієнтири розвитку економіки України» (Одеса,
2017); Міжнародній науково-практичній конференції «Механізми реалізації
політики модернізації економіки країн» (Дніпро, 2017); Міжнародних науковопрактичних конференціях «Розвиток форм і методів сучасного менеджменту в
умовах глобалізації» (Дніпро, 2017, 2018); Міжнародній науково-практичній
конференції для студентів, аспірантів та молодих учених «Фінансова система та
економічна безпека: сучасний стан, ефективність, перспективи» (Київ, 2018);
Міжнародній науково-практичній конференції молодих науковців, аспірантів і
здобувачів вищої освіти «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки»
(Рівне, 2019); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні
управлінські та соціально-економічні аспекти розвитку держави, регіонів та
суб´єктів господарювання в умовах трансформації публічного управління»
Одеса, 2019); Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні
проблеми обліково-аналітичного забезпечення в умовах переходу до Індустрії
4.0» (Рівне, 2020).
Публікації. Результати проведених досліджень викладено у 19 наукових
працях загальним обсягом 5,06 др. арк., із яких особисто дисертанту належить
4,55 др. арк., серед них 7 статей у фахових наукових виданнях України,
1 монографія, 2 статті – в іноземних наукових виданнях за напрямом
дослідження, 9 наукових праць апробаційного характеру у збірниках матеріалів
конференцій.
Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох
розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг
роботи становить 267 сторінок, із яких 181 сторінка – основний текст. Робота
містить 42 таблиці, 37 рисунків і 16 додатків на 35 сторінках. Список
використаних джерел включає 211 найменувань на 16 сторінках.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовано
мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження, відображено наукову новизну та
практичне значення одержаних результатів, подано інформацію щодо
особистого внеску здобувача, наведено дані про апробації та публікації
результатів дисертаційного дослідження, обсяг і структуру дисертації.
У першому розділі «Теоретико-методичні аспекти упорядкування
природокористування у локальній соціально-економічній системі»
досліджено просторову систему природокористування; розглянуто методичні
основи еколого-економічної діагностики локальної соціально-економічної
системи; здійснено наукове обґрунтування змісту та ролі багатоцільового
екологічного комплексу.
Дослідження
існуючої
просторової
системної
будови
природокористування виявило потребу формування нових сучасних
операційних одиниць територіальної організації використання природних
ресурсів. На основі аналізу особливостей, теоретичних і практичних засад
упорядкування природокористування встановлено, що їх виокремлення
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необхідно здійснювати на основі системного підходу за принципом природногосподарської адаптації. Така територіальна організація передбачає просторове
поєднання
підприємств
сфери
матеріального
виробництва,
сфери
обслуговування, об’єктів інфраструктури та компонентів навколишнього
природного середовища, яке виникає на основі взаємообумовленості природногосподарських процесів і спрямоване на досягнення оптимального
співвідношення між екологічними та економічними інтересами розвитку
суспільства. Виокремлення відповідних локальних соціально-економічних
систем запропоновано реалізовувати на основі синтезу географічного,
економічного, соціального, екологічного, синергетичного та історичного
підходів. З огляду на тему дослідження локальну соціально-економічну систему
ідентифіковано як цілісну, складну та динамічну сукупність взаємопов’язаних і
взаємодіючих соціальних і ринкових інститутів та відносин щодо
природокористування, виробництва, розподілу, обміну та споживання товарів і
послуг. Доведено, що її просторове визначення доцільно здійснювати за
адміністративно-територіальним устроєм
Розглянуто методи дослідження розвитку екологічних та соціальноекономічних систем, які різняться масштабами, цілями, завданнями тощо.
Доведено, що запорукою розв’язання поставлених завдань є діагностика, що
безпосередньо орієнтована на визначення характеру тенденцій у розвитку
територій і, відповідно, є стартовим етапом процесу упорядкування
природокористування. Встановлено її принципи, основні етапи та
класифікаційні ознаки. Запропоновано здійснювати еколого-економічну
діагностику, яку слід розглядати як аналітичну процедуру, спрямовану на
встановлення, аналіз і оцінку екологічних проблем розвитку та підвищення
соціально-економічної й екологічної ефективності у регіоні. Головним її
завданням в системі екологічного управління є виявлення одержуваних
позитивних або негативних економічних, екологічних чи соціальних ефектів.
Покращення екологічного стану локальної соціально-економічної системи
потребує комплексної діяльності в сфері упорядкування природокористування,
що охоплюватиме вирішення технологічних, економічних, фінансових,
екологічних та правових проблем. Тому виникає потреба створення відповідних
організаційних структур. Доведено, що однією з таких структур є
багатоцільовий екологічний комплекс. Здійснено наукове обґрунтування
поняття «багатоцільовий екологічний комплекс» (БЕК) в теоретичній
методології, що розглядається як системне (таке, що складається з низки
елементів), організаційне (таке, створення якого забезпечується нормативним
актом), кероване (один з його елементів виконує управлінську функцію),
багатофункціональне (таке, кожний елемент якого виконує одну або декілька
функцій) утворення, що здійснює екологічно спрямовану та скоординовану
діяльність (економічну, інформаційну, освітню тощо) у локальних соціальноекономічних системах. В рамках існуючих управлінських та економічних
теорій запропоновано авторське бачення його структури та функціонального
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наповнення. Визначено місце та роль БЕК для упорядкуванні
природокористування в локальних соціально-економічних системах.
Організаційне наповнення такого інтегрального, динамічного комплексу
складається з установ, організацій і об’єктів, об’єднаних для реалізації спільної
мети – забезпечення екологічної безпеки господарської діяльності в локальній
соціально-економічній системі шляхом виконання специфічних функцій,
притаманних кожному з елементів цього комплексу. Його характерною
ознакою є цільова підпорядкованість кожного елементу загальній меті, а також
наявність між елементами відповідних системоутворюючих зв’язків:
інформаційних, технологічних, економічних тощо.
У другому розділі «Комплексна оцінка природокористування у
локальній соціально-економічній системі» охарактеризовано розвиток
соціально-економічної системи Херсонської області; визначено особливості
використання її природно-ресурсного потенціалу; на результатах екологоекономічної діагностики сформовано локальні соціально-економічні системи
Херсонської області.
Проведений аналіз соціально-економічних показників Херсонської області
дозволив встановити особливості розвитку регіону, що виявляються через
територіальну та галузеву структуру виробничо-господарського комплексу.
Промисловість області продовжує розвиватися традиційно у містах
обласного значення – 84,7% обсягів реалізованої продукції вироблено у
м. Херсон, м. Нова Каховка, м. Каховка (рис. 1).
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Рис. 1. Питома вага обсягу промислової продукції, виробленої у містах та
районах Херсонської області, % від загальнообласного
В області спостерігаються повільні темпи зміни структури промислового
виробництва. Зберігається значна питома вага (понад 40%) виробництва
харчових продуктів і напоїв – галузі, яка є залежною від кон’юнктури на
зовнішніх ринках. Разом з тим, протягом 2014–2018 років на структуру
промисловості вплинули зміни у розвитку виготовлення виробів з деревини та
паперу (ріст частки склав з 1% до 8%), виробництва готових металевих виробів
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(з 2,5% до 3%), гумових і пластмасових виробів та іншої неметалевої
мінеральної продукції (з 2% до 7%). Промислові підприємства Херсонської
області відзначаються високою інноваційною активністю – 25% з них у
2018 році здійснювало інноваційну діяльність, при цьому найвища активність
спостерігалась у харчовій промисловості та машинобудуванні.
Сільське господарство відноситься до провідних галузей економіки
області, забезпечуючи четверту частину валової доданої вартості Херсонщини.
На території області розміщено майже 2 млн га сільськогосподарських угідь,
що є найбільшою площею орних земель в Україні. 426,8 тис. га, або 21,6% від
загальної площі сільгоспугідь – зрошувальні землі, використання яких сягає
майже 70%. Зрошення в області дає можливість використовувати сприятливі
умови для вирощування стабільних урожаїв сільськогосподарських культур,
збільшувати виробництво продукції, створювати розвинуту матеріальнутехнічну базу сільського господарства, поліпшувати матеріальні та побутові
умови населення області.
Для визначення особливостей соціально-економічної системи Херсонської
області запропоновано аналітичні процедури оцінки економічного розвитку
адміністративних районів, які базуються на дослідженні двадцяти показників,
що характеризують провідні галузі, ефективність ринку праці, інвестиційний
розвиток, фінансову самодостатність та енергоефективність (табл. 1).
Різноплановість та неможливість їх прямого співставлення потребували
використання рейтингового підходу для адекватного оцінювання та порівняння
рівня розвитку окремих територіальних одиниць. Заключна оцінка
здійснювалась шляхом агрегування рейтингів (табл. 2).
Таблиця 2
Ранжування районів за рівнем соціально-економічного розвитку
Адміністративні райони
Сума місць Кількість
Херсонської області
показників
1 Бериславський
171
20
2 Білозерський
181
20
3 Великолепетиський
123
20
4 Великоолександрівський
141
20
5 Верхньорогачицький
171
19*
6 Високопільський
204
19*
7 Генічеський
163
20
8 Голопристанський
189
19*
9 Горностаївський
117
19*
10 Іванівський
153
20
11 Каланчацький
171
20
12 Каховський
115
19*
13 Нижньосірогозький
180
20
14 Нововоронцовський
216
20
15 Новотроїцький
163
20
16 Скадовський
184
20
17 Олешківський
176
20
18 Чаплинський
81
20
*- окремі показники відсутні у даному регіоні

Середнє
місце
9,500
10,056
6,833
7,833
10,059
12,000
9,056
11,120
6,882
8,500
9,500
6,765
10,000
12,000
9,056
10,222
9,778
4,500

Ранжоване
загальне місце
9
13
3
5
14
17
7
16
4
6
9
2
12
17
7
15
11
1
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Таблиця 1

1) Частка
багатоквартирних
житлових будинків, що оснащені
побудинковими приладами обліку
теплової енергії у загальній
кількості будинків, які підлягають
оснащенню, %.
2) Частка сумарної потужності
котелень на альтернативних видах
палива у загальній потужності
котелень, %.

Інвестиційний
розвиток

Розвиток провідних галузей регіону

1) Урожайність зернових культур
всього, ц/га.
2) Урожайність озимої пшениці, ц/га.
3) Урожайність соняшнику, ц/га.
4) Обсяг реалізованої промислової
продукції у розрахунку на одну
особу населення, грн/чол.
5) Обсяг виконаних будівельних
робіт у розрахунку на одну особу
населення, грн/чол.
6) Темп зростання (зменшення)
обсягу прийнятого в експлуатацію
житла, % .
7) Приріст
поголів'я
великої
рогатої
худоби
в
с/г
підприємствах, голів.
8) Приріст поголів'я корів в с/г
підприємствах, голів.
9) Приріст поголів'я свиней в с/г
підприємствах, голів.

Група

Фінансова
самодостатність

Показник

Ефективність
ринку праці

Група

Енергоефективність

Групи показників економічного розвитку
Показник
1) Обсяг капітальних інвестицій (крім
інвестицій з державного бюджету) у
розрахунку на одну особу населення,
грн/чол.
2) Темп
зростання
(зменшення)
обсягу прямих іноземних інвестицій
(акціонерного капіталу), %.
3) Обсяг
прямих
іноземних
інвестицій (акціонерного капіталу) у
розрахунку на одну особу населення
наростаючим підсумком з початку
інвестування, доларів США/чол.
1) Темп
зростання
(зменшення)
доходів місцевих бюджетів (без
трансфертів), %.
2) Доходи місцевих бюджетів (без
трансфертів) у розрахунку на одну
особу населення, тис грн.
3) Темп
зростання
(зменшення)
податкового боргу за грошовими
зобов'язаннями платників податків без
урахування
податкового
боргу
платників податків, які перебувають у
процедурах банкрутства, %.
1) Середньомісячна заробітна плата
одного працюючого, грн.
2) Темп
зростання
(зменшення)
середньомісячної заробітної плати, %
3) Частка заборгованості з виплати
заробітної плати у фонді оплати праці
за останній місяць, %.

Запропонований аналітичний інструментарій дослідження соціальноекономічної системи Херсонської області дав можливість системно
ідентифікувати рівень економічного розвитку окремої адміністративної
одиниці. Отримані шляхом агрегування рейтинги регіонів було покладено в
основу кластрезації просторової системи природокористування.
На підставі критичного огляду наукових праць розширено підходи до
комплексного оцінювання природно-ресурсного потенціалу адміністративних
районів Херсонської області. Структуру природно-ресурсного потенціалу
розглянуто у розрізі мінеральних, водних, земельних, лісових, фауністичних та
природно-рекреаційних складових для кожного адміністративного району.
Встановлено територіальну диференціацію його розподілу – сумарний
потенціал Новотроїцького району, що складає 2,762‰ від загальнодержавного
більш як в 5 раз перевищує сумарний потенціал Високопільського району
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(0,551‰). Найбільш нерівномірно розміщені водні та природно-рекреаційні
ресурси.
На основі дослідження стану та рівня забруднення атмосфери, земельних
та водних ресурсів, рекреаційних ресурсів, обсягів скиду забруднюючих
речовин оцінено екологічну ситуацію в Херсонській області. Встановлено, що
стан територій області, крім об’єктів природно-заповідного фонду, значною
мірою є незадовільний. Отриманий у результаті розрахунків комплексний
показник – індекс екологічного стану, підтверджує регіональну диференціацію
екологічних проблем та їх залежність від рівня та виду антропогенного
навантаження в межах адміністративних районів. В динаміці індекси
екологічного навантаження зменшуються на переважній частині Херсонщини,
що є позитивною тенденцією.
З метою оцінювання ступеню збалансованості екологічних та економічних
процесів здійснено еколого-економічну діагностику. Отримана комплексна
оцінка природокористування дозволила сформувати локальні соціальноекономічні системи як об’єднання адміністративних районів Херсонської
області. З цією метою на основі територіальних індексів, що визначають рівень
природно-ресурсного потенціалу, екологічного стану та рівня економічного
розвитку здійснено деревоподібну кластеризацію адмінрайонів (табл. 3).
Таблиця 3
Територіальні індекси, покладені в основу кластерного аналізу
Адміністративний
район Херсонської області
Бериславський
Білозерський
Великолепетиський
Великоолександрівський
Верхньорогачицький
Високопільський
Генічеський
Голопристанський
Горностаївський
Іванівський
Каланчацький
Каховський
Нижньосірогозький
Нововоронцовський
Новотроїцький
Олешківський
Скадовський
Чаплинський

Природно-ресурсний
потенціал
3,944
4,869
1,508
2,305
1,005
1,000
3,583
4,038
1,405
2,167
2,025
4,635
1,706
1,782
5,013
2,67
4,031
4,151

Екологічний
стан
1,294
1,242
1,069
1,388
1,087
1,000
2,609
2,069
1,111
1,042
1,436
1,439
1,239
1,097
1,156
1,377
2,990
1,263

Економічний
розвиток
2,111
2,235
1,518
1,741
2,235
2,667
2,012
2,471
1,529
1,889
2,111
1,503
2,222
2,667
2,012
2,173
2,272
1,000

В результаті утворено два кластери – дві локальні соціально-економічні
системи, просторова інтерпретація яких демонструє, що Кластер № 1 об’єднав
переважно південні адміністративні райони Херсонської області, а Кластер № 2
– північні (рис. 2).
Смисловий інваріант отриманого розподілу свідчить про переважання в
першому кластері районів з вищим рівнем природно-ресурсного потенціалу:
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Рис. 2. Просторове відображення сформованих кластерів
(локальних соціально-економічних систем) Херсонської області
в середньому, даний показник по першому кластеру складає 2,36 проміле, а по
другому – 0,97. Регіони першого кластеру також мають кращий екологічний
стан – рівень антропогенного навантаження складає в середньому 2,4 бала,
натомість у другому кластері – 3,3. При цьому менш вираженим виявився
розподіл за рівнем економічного розвитку.
Сформовані локальні соціально-економічні системи дозволяють
здійснювати упорядкування природокористування на спільних екологічних
пріоритетах, створюючи при цьому синергічний соціально-економічний ефект.
У третьому розділі «Створення багатоцільового екологічного
комплексу з метою упорядкування природокористування у локальних
соціально-економічних системах» обґрунтовано стратегію і тактику
багатоцільового екологічного комплексу локальної соціально-економічної
системи; здійснено прогнозування впливу багатоцільового екологічного
комплексу на розвиток локальних соціально-економічних систем;
запропоновано шляхи вдосконалення інвестиційного забезпечення екологізації
діяльності підприємств локальної соціально-економічної системи.
Для розкриття стратегії і тактики функціонування багатоцільового
екологічного комплексу застосовано проектний підхід, на основі якого
сформовано мету і завдання, визначено відповідні заходи та етапи реалізації
задуму (табл. 4). З метою успішної реалізації стратегії БЕК визначено напрямки
упорядкування природокористування у кожній локальній соціальноекономічній системі та розроблено відповідне організаційне наповнення.
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Таблиця 4
Термін

Етап

Напрямки діяльності

1-5 років

І
Створення
окремих
елементів БЕК,
формування
ядра.

Створення організаційно –
правового забезпеченням діяльності
БЕК; техніко-технологічне
забезпечення і модернізація
основних фондів; формування
стартового капіталу.

6-10 років

ІІ
Розширення
компонентної
структури

Розширення матеріально – технічної
бази БЕК; створення наукової та
інформаційно-технологічної бази
екологічної безпеки; створення
підрозділу екологічного контролю.

10-20 років

Стратегічні напрямки діяльності БЕК в поетапному розрізі
Очікуванні
результати

ІІІ
Забезпечення
узгодженості дій
всіх підрозділів

Створення нових груп: рекреаційної;
водозахисної; оперативного
реагування; санітарної підтримки
налагодження просвітницької
діяльності.

Забезпечення
платоспроможності та
прибутковості.

Фінансова
стабільність,
розширення сфер
діяльності, отримання
екологічного ефекту.
Функціонування
постійної системи
контролю за
екологічним станом.

Тактичні завдання функціонування БЕК розроблено на основі виявлених в
процесі еколого-економічної діагностики особливостей локальних соціальноекономічних систем та найбільш гострих екологічних проблем (табл. 5).
Таблиця 5
Екологічні проблеми локальних соціально-економічних систем,
покладені в розробку тактичних завдань БЕК
Проблема
Розвиток процесів поверхневого затоплення та підтоплення
Незадовільний стан каналізаційних очисних споруд у
населених пунктах області;
Накопичення та неналежне зберігання не придатних і
заборонених до використання хімічних засобів захисту
рослин
Негативний вплив твердих побутових відходів (ТПВ) на
навколишнє середовище
Відсутність закріплених на місцевості меж територій та
об’єктів природно-заповідного фонду
Низький рівень впровадження екологічних інновацій в
промисловості
Покращання стану меліорованих земель
Впровадження альтернативних видів палива
Підвищення
соціальної
відповідальності
за
стан
навколишнього природного середовища

Поширеність (+/-)
Кластер 1
Кластер 2
+
+

+

-

+

+

+

+

-

-

+

+
-

+
+

+

+

Для виділених двох кластерів сформовано спільні та специфічні
першочергові задачі упорядкування природокористування в розрізі основних
складових природно-ресурсного потенціалу (водних і земельних ресурсів,
природно-заповідного фонду), промислового та агропромислового комплексів,
сфери енергоефективності та соціального середовища.
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При створенні БЕК надзвичайно важливим є прогнозування його впливу на
соціально-економічний розвиток регіону. В даному аспекті запропоновано
виявляти зрушення у показниках, що використовувались в межах екологоекономічної діагностики. Зокрема, запропоновано вивчати тенденції, які слід
очікувати у розвитку провідних галузей регіону, інвестиційній діяльності,
фінансовій самодостатності, ефективності ринку праці, енергоефективності.
Виявлення найбільш значущих факторів впливу на рейтингову оцінку
економічного розвитку регіону та оцінка сили їх впливу здійсненні методом
покрокової регресії, що дозволило побудувати оптимальну регресійну модель.
Виконаний кореляційний аналіз для південної локальної соціальноекономічної системи Херсонської області, яка включає: Бериславський,
Білозерський, Генічеський, Голопристанський, Каховський, Новотроїцький,
Скадовський та Чаплинський райони дозволив встановити, що факторами, які
чинять найбільший вплив на рейтингову оцінку регіону (У1) є обсяг
капітальних інвестицій на 1 особу (Х1), темп зростання доходів місцевого
бюджету (Х2), частка котелень на альтернативних видах палива (Х3) та темп
зростання податкового боргу (Х4):
Y1 = 26.7031 - 0.004  Х1 – 0.1427  Х2 – 0.0171  Х3 + 0.0269  Х4.

(1)

Для північної локальної соціально-економічної системи Херсонської
області, яка включає Великолепетиський, Великоолександрівський, Верхньорогачицький, Високопільський, Горностаївський, Іванівський, Каланчацький,
Нижньосірогозький, Нововоронцовський та Олешківський райони, отримана
наступна залежність рейтингу (У2) від урожайності зернових (Х1), доходів
місцевих бюджетів на 1 особу (Х2), темпів зростання податкового боргу (Х3) та
частки котелень на альтернативних видах палива (Х4):
Y2 = 11.528 - 0.056  Х1 - 0.0006  Х2 + 0.015  Х3 - 0.043  Х4.

(2)

Виявлено, що на рейтингові показники північних районів Херсонської
області значний вплив мають результати розвитку рослинницької галузі.
Натомість рейтингова оцінка районів, що входять до південної локальної
соціально-економічної системи в основному залежить від фінансових
показників їх діяльності.
Побудовані моделі описують 95% варіації досліджуваного показника.
Перевірка значущості моделей за F-критерієм Фішера-Снедекора підтвердила
адекватність рівнянь регресії. Значущість оцінок коефіцієнтів регресії
перевірено за t-критерієм Ст’юдента. Розрахунок коефіцієнтів еластичності
дозволив оцінити відносний вплив факторів на підвищення рейтингової оцінки
регіону. Так, для адміністративних районів південної локальної соціальноекономічної системи збільшення капітальних інвестицій на 1% дозволяє
підняти рейтингову оцінку на 1,8 пункти; підвищення темпу зростання доходів
місцевих доходів на 1% дозволяє підняти рейтингову оцінку на 2,25%;
збільшення на 1% частки електростанцій на альтернативних видах палива веде
до збільшення рейтингової оцінки на 0,06%; підвищення темпу зростання
податкового боргу на 1% веде до зниження рейтингової оцінки на 7,6 пунктів.
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Отримані залежності є орієнтирами для спрямування зусиль щодо
упорядкування природокористування в ті напрямки діяльності БЕК, результати
яких матимуть позитивний вплив на інтегральний рейтинговий показник через
виявлені у регресивних моделях фактори.
Екологічна орієнтація інвестиційної діяльності підприємств локальної
соціально-економічної системи потребує застосування цілого комплексу
інституціональних, організаційних та економічних заходів, реалізація яких
дасть можливість налагодити об’єктно-суб’єктні відносини щодо залучення та
освоєння інвестиційних ресурсів. Встановлено, що однією з основних
складових функціонального наповнення БЕК є сприяння диверсифікації
зовнішніх джерел інвестиційного забезпечення екологоорієнтованих проектів.
Надаючи відповідні послуги БЕК виступатиме учасником інвестиційного
забезпечення упорядкування природокористування в локальних соціальноекономічних системах та братиме участь у розподілі прибутку, отриманого в
результаті реалізації підтримуваних проектів.
Важливою для упорядкування природокористування є підтримка
підприємств при залученні коштів шляхом емісії облігацій або лізингу.
Здійснене обґрунтування доцільності придбання обладнання для переробки
сміття (Південна локальна соціально-економічна система) із використанням
гарантій БЕК при складанні лізингової угоди. Проведені розрахунки
ефективності проекту на умовах лізингу та на умовах кредитування свідчать
про економічну доцільність першого варіанту. Так, при обсязі інвестицій у 28,8
млн. грн. чистий прибуток сміттєпереробного заводу за умови придбання
обладнання в кредит складе в перший рік його експлуатації 1,85 млн грн, а за
умови використання лізингу на 2% більше. В результаті вищою буде
рентабельність діяльності і активів. Укладання угод лізингу за допомогою БЕК
дозволяє підприємству отримати наступні переваги: використовувати механізм
прискореної амортизації; повністю віднести на витрати лізингові платежі, чим
істотно зменшити податок на прибуток; полегшити бізнес-планування через
рівномірний розподіл витрат протягом строку лізингу; використовувати майно
лише при сплаті 10–30% його вартості.
Запропоновані рекомендації щодо створення БЕК в локальних соціальноекономічних системах, сформованих шляхом кластерного аналізу за
результатами еколого-економічної діагностики, сприятимуть упорядкуванню
природокористування. Функціонування комплексів сприятиме реалізації ряду
інституціональних, організаційних та економічних заходів, спрямованих на
забезпечення екологічної безпеки в регіонах, в тому числі сприятиме
диверсифікації джерел фінансування екологізації діяльності підприємств.
ВИСНОВКИ
У дисертації здійснено теоретичне обґрунтування та запропоновано
розв’язання наукового завдання, що полягає у розробці науково-методичних
засад і практичних рекомендацій щодо впорядкування природокористування в
локальних соціально-економічних системах. За результатами дисертаційного
дослідження зроблено такі висновки:
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1. Дослідження просторової системи природокористування виявило
потребу формування нових сучасних операційних одиниць територіальної
організації використання природних ресурсів. На основі аналізу особливостей,
теоретичних і практичних засад упорядкування природокористування
встановлено, що їх виокремлення необхідно здійснювати на основі системного
підходу за принципом природно-господарської адаптації. В результаті
поглиблено сутнісне наповнення поняття «локальна соціально-економічна
система» як цілісної, складної та динамічної сукупності взаємопов’язаних і
взаємодіючих соціальних і ринкових інститутів та відносин щодо
природокористування, виробництва, розподілу, обміну та споживання товарів і
послуг. З урахуванням мети дослідження визначено, що така система – це
об’єднання адміністративних одиниць, яке здійснене за результатами екологоекономічної діагностики, що дозволяє комплексно врахувати природні,
екологічні, соціальні та економічні особливості регіону створює умови для
упорядкування природокористування в регіоні.
2. Серед методів дослідження розвитку екологічних та соціальноекономічних систем на особливу увагу заслуговує діагностика, як інструмент
визначення характеру змін стану територій з точки зору їх перспективного
розвитку. Для встановлення, аналізу і оцінки екологічних проблем регіону у
поєднанні з дослідженням особливостей його соціально-економічного розвитку
запропоновано здійснювати еколого-економічну діагностику. Обґрунтовано її
суть, як є початкового етапу упорядкування природокористування, який
забезпечує інформаційну базу для формування локальних соціальноекономічних систем та для визначення стратегії і тактики багатоцільових
екологічних комплексів. Головним завданням еколого-економічної діагностики
в системі екологічного управління визнано виявлення одержуваних позитивних
або негативних економічних, екологічних чи соціальних ефектів в результаті
використання природно-ресурсного потенціалу регіону.
3. В теоретичній методології здійснено наукове обґрунтування місця та
ролі поняття «багатоцільовий екологічний комплекс», що розглядається як
системне (таке, що складається з низки елементів), організаційне (таке,
створення якого забезпечується нормативним актом), кероване (один з його
елементів виконує управлінську функцію), багатофункціональне (таке, кожний
елемент якого виконує одну або декілька функцій) утворення, що здійснює
екологічно
спрямовану та
скоординовану діяльність (економічну,
інформаційну, освітню тощо) у локальних соціально – економічних системах.
Таке утворення слід створювати як інтегральний, динамічний, комплекс, який
складається з установ, організацій і об’єктів, об’єднаних для реалізації спільної
мети – забезпечення екологічної безпеки господарської діяльності шляхом
виконання специфічних функцій, притаманних кожному з елементів цього
комплексу. Його характерною ознакою є цільова підпорядкованість кожного
елементу загальній меті, а також наявність між елементами відповідних
системоутворюючих зв’язків: інформаційних, технологічних, економічних
тощо.
4. В межах еколого-економічної діагностики досліджено особливості
соціально-економічного розвитку адміністративних районів Херсонської
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області. В ході аналізу двадцять показників було розподілено за п’ятьма
групами, які характеризують стан провідних галузей регіону; інвестиційні
процеси; фінансову самодостатність; ефективність ринку праці та
енергоефективність. З урахуванням різноплановості та неможливості прямого
співставлення показників було проведено рейтингування районів за кожним
виділеним блоком, визначення сумарного рейтингу та середнє місце кожної
територіальної одиниці. Такий підхід, в доповнення до існуючих, дав
можливість
системно
ідентифікувати
рівень
розвитку
окремого
адміністративного району у порівнянні з іншими, а отримані адекватні оцінки є
основою для кластерного аналізу просторової системи природокористування.
5. Проведене комплексне оцінювання природно-ресурсного потенціалу
Херсонської області та визначена його структура в розрізі мінеральних, водних,
земельних, лісових, фауністичних та природно-рекреаційних складових.
Встановлена
територіальна
диференціація
його
розподілу
між
адміністративними районами. На основі дослідження стану та рівня
забруднення атмосфери, земельних та водних ресурсів, обсягів скиду
забруднюючих речовин, дослідження наявних рекреаційних ресурсів
екологічний стан територій області оцінено переважно як незадовільний, крім
об’єктів природно-заповідного фонду. Отриманий у результаті розрахунків
комплексний показник – індекс екологічного стану, підтверджує регіональну
диференціацію екологічних проблем та їх залежність від рівня антропогенного
навантаження в межах адміністративних районів. В динаміці індекси
екологічного стану районів Херсонської області зменшуються, що є
позитивною тенденцією.
6. Для утворення локальних соціально-економічних систем як об’єднань
адміністративних районів використано результати
еколого-економічної
діагностики, яка дозволила сформувати територіальні індекси природноресурсного потенціалу, екологічного стану та рівня економічного розвитку.
Шляхом деревоподібної кластеризації за розрахованими індексами в
Херсонській області утворені дві територіальні одиниці упорядкування
природокористування - локальні соціально-економічні системи, в межах яких
використання природно-ресурсного потенціалу може здійснюватись на
спільних екологічних пріоритетах, створюючи при цьому синергічний
соціально-економічний ефект.
7. Серед організаційних засад упорядкування природокористування в
локальних соціально-економічних системах системо утворюючими елементами
багатоцільового екологічного комплексу є його стратегія і тактика. Основними
стратегічними завданнями БЕК є оцінка екологічного стану середовища та
управління ним шляхом надання допомоги у інвестиційному забезпеченні
екологічних проектів. Тактичні завдання функціонування БЕК визначаються
виявленими в процесі еколого-економічної діагностики основними проблемами
локальних соціально-економічних систем. В цілому по Херсонській області
тактичні цілі функціонування БЕК полягають у сприянні розв’язанню
наступних завдань: реалізація проекту будівництва сміттєпереробного
комплексу на території області; покращення роботи зі збирання та утилізації
твердих побутових відходів (впровадження роздільного збирання та сортування
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відходів тощо); організація та охорона природно-заповідного фонду області;
запровадження та обслуговування функціонування державної системи
моніторингу навколишнього природного середовища; знищення не придатних
до використання хімічних засобів захисту рослин; забезпечення очищення
стічних вод у басейні р. Дніпро, акваторіях Азовського, Чорного морів;
попередження процесів затоплення та підтоплення на території області;
поліпшення еколого-меліоративного стану сільськогосподарських угідь та
населених пунктів.
8. Для дослідження впливу функціонування багатоцільового екологічного
комплексу на соціально-економічний розвиток регіону здійснено економікоматематичне прогнозування тенденції, які слід очікувати у розвитку провідних
галузей регіону, інвестиційній діяльності, фінансовій самодостатності,
ефективності ринку праці, енергоефективності. Проведений факторний аналіз
виявив чинники, що мають найбільший впив на рейтинг району за показниками
соціально-економічного розвитку. Встановлено, що в розрізі утворених
локальних соціально-економічних
існують відмінності у визначальних
факторах їх розвитку. Встановлені залежності є визначальними при
обґрунтуванні заходів, що будуть здійснюватись відповідним багатоцільовим
економічним комплексом.
9. Доведено, що одним з основних завдань БЕК є сприяння інвестиційному
забезпеченню екологічних проектів, що реалізуються в локальній соціальноекономічній системі. Обґрунтовано доцільність залучення багатоцільового
екологічного комплексу у процеси відбору, оцінювання та підтримки
екологоорієнтованих підприємницьких проектів. До числа найбільш важливих
завдань упорядкування природокористування в локальній соціальноекономічній системі віднесено вияв та ідентифікація ризиків екологічних
проектів. Дієвою формою диверсифікації джерел інвестиційного забезпечення
екологізації діяльності підприємств локальної соціально-економічної системи
визнано випуск останніми облігацій за сприяння БЕК. Розраховано
ефективність придбання обладнання для сміттєпереробного заводу із
застосування угоди лізингу, гарантом по якій виступає БЕК.
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АНОТАЦІЯ
Стрільчук В. М. Упорядкування природокористування в локальних
соціально-економічних системах. – На правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за
спеціальністю 08.00.06. – Економіка природокористування та охорони
навколишнього середовища. – Національний університет водного господарства
та природокористування, Рівне, 2020.
У роботі досліджено локальну соціально-економічну систему як
операційну одиницю територіальної організації використання природних
ресурсів; розглянуто методичні основи еколого-економічної діагностики
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локальної соціально-економічної системи; запропоновано нові організаційні
структури упорядкування природокористування.
Проведено аналіз соціально-економічної системи Херсонської області,
визначено особливості використання її природно-ресурсного потенціалу;
здійснено еколого-економічну діагностику локальних соціально-економічних
систем Херсонської області. За результатами кластерного аналізу сформовано
дві локальні соціально-економічні системи як об’єднання адміністративних
районів.
Обґрунтовано стратегію і тактику створення багатоцільового екологічного
комплексу локальних соціально-економічних систем; здійснено прогноз впливу
багатоцільового екологічного комплексу на розвиток локальних соціальноекономічних систем; запропоновано шляхи формування інвестиційного
забезпечення екологізації діяльності в регіоні.
Ключові слова: упорядкування природокористування, локальна соціальноекономічна система, еколого-економічна діагностика, багатоцільовий
екологічний комплекс, кластеризація, Херсонська область.
АННОТАЦИЯ
Стрильчук В. М. Упорядочение природопользования в локальных
социально-экономических системах. – На правах рукописи.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук
по специальности 08.00.06. – Экономика природопользования и охраны
окружающей среды. – Национальный университет водного хозяйства и
природопользования, Ровно, 2020.
В работе исследовано локальную социально-экономическую систему как
операционную единицу территориальной организации использования
природных ресурсов; рассмотрены методические основы экологоэкономической диагностики локальной социально-экономической системы;
предложены
новые
организационные
структуры
упорядочения
природопользования.
Проведен анализ социально-экономической системы Херсонской области,
определены особенности использования ее природно-ресурсного потенциала;
осуществлено эколого-экономическую диагностику локальных социальноэкономических систем Херсонской области. По результатам кластерного
анализа сформированы две локальные социально-экономические системы как
объединение административных районов.
Обосновано стратегию и тактику создания многоцелевого экологического
комплекса локальных социально-экономических систем; осуществлен прогноз
влияния многоцелевого экологического комплекса на развитие локальных
социально-экономических
систем;
предложены
пути
формирования
инвестиционного обеспечения экологизации деятельности в регионе.
Ключевые слова: упорядочение природопользования, локальная
социально-экономическая система, эколого-экономическая диагностика,
многоцелевой экологический комплекс, кластеризация, Херсонская область.
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ANNOTATION
Strilchuk V.M. Conforming environmental management in the local social
and economic system. – On the rights of the manuscript.
Dissertation for the degree of Candidate of Economic Sciences, specialty
08.00.06. – Economics of Natural Resources and Environmental Protection. –
National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, 2020.
The investigation of the spatial system structure of nature management disclosed
the need for the formation of new modern operational units of the territorial
organization of the natural resources use. Based on the analysis of pecularities,
theoretical and practical principles of regionalistics, it is established that its
separation should be carried out on the basis of a systematic approach based on the
principle of natural economic adaptation.
The analysis of research methods for the development of ecological and socioeconomic systems has shown the need to identify ecological and economic
diagnostics as a basic analytical stage of the process of improving environmental
management in the local socio-economic system.
The scientific substantiation is carried out, the place and role in the theoretical
methodology of the concept of multi-purpose ecological complex is defined. The
author’s vision of its model, structure, functions within the framework of existing
economic and ecological theories is offered.
The analysis of the general tendencies of economic development of the Kherson
area on the edge of the basic branches and administrative areas is carried out.
Peculiarities of agricultural production on irrigated lands are determined. The
potential of innovative industries has been established. The structure of natural
resource potential of districts and region as a whole in the context of mineral, water,
land, forest, faunal and natural-recreational components is determined.
In order to assess the degree of balance of ecological and economic processes in
the region in this thesis it is proposed to use ecological and economic diagnostics. Іn
the framework of diagnostics it is determined the level of socio and economic
development of administrative districts of Kherson region.
The results of the study of natural resource potential, ecological status and level
of economic development of administrative districts allowed for a comprehensive
assessment of nature management in the region. Through tree-like clustering, two
territorial units of nature management have been formed into local socio-economic
systems.
The strategy of the multi-purpose ecological complex is the long-term basic
installations and activity plans of the organizational and technological complex. They
are determined, taking into account the general situation in the region as a whole, and
are consistent with the peculiarities of the local socio-economic system. Tactic tasks
of functioning of a multipurpose ecological complex are defined by the basic
problems of local social and economic systems revealed in the course of ecological
and economic diagnostics.
On the basis of economic and mathematical forecasting is necessary to
determine trends that can be expected in the development of leading industries in the
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region, investment activity, financial self-sufficiency, efficiency labour market
efficiency.
Solution to the problem of modernization and the reconstruction of the
technological base involves the use of agreement financial and operational leasing; a
guarantor in this case can be a multi-purpose environmental complex. Transactions of
leasing will enable the company to obtain a number of advantages.
Keywords: nature economics, ecological management, local socio-economic
system, multi-purpose ecological complex, diagnostics, clustering, ecological
investment, Kherson oblast (region).
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