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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Розробка науково�методичних підходів до
оцінки діяльності ФАО в сфері відповідально�
го екосистемного підприємництва потребує
особливої уваги з огляду інтеграційні процеси
в рамках Української економіки в глобальну
систему продовольчих стандартів. На сьогодні
ФАО має унікальний міжнародний досвід у
сфері застосування новітніх агропромислових
прийомів і ноу�хау, виведення високоврожай�
них, засухостійких зернових культур та методів
боротьби з, хворобами і шкідниками в сільсько�
му господарстві і лісництві, виведенні високо�
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продуктивних порід худоби та риб, тобто в
сфері відповідального екосистемного підприє�
мництва.

ФАО володіє потужною дослідницькою та
інформаційними базами, що дозволяють опе�
ративно передавати країнам членам для прак�
тичного використання в економіці найос�
танніші досягнення і розробки в сільському
господарстві, лісництві, рибництві та ри�
бальстві. Вона розробляє рекомендації урядам
щодо політики в цих областях відповідно кон�
кретних регіонів і країн. Особливе практичне
значення мають розроблені в рамках ФАО
міжнародні норми і стандарти на сільськогос�
подарську, лісову та рибну продукцію, вико�
нання яких має ключове значення для експор�
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терів в умовах жорсткої конкуренції в міжна�
родній торгівлі і загострення боротьби за по�
тенційні ринки збуту [1; 2, c. 12].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Впровадженням екосистемного підходу до
ведення підприємницької діяльності в Україні
займається лише декілька науковців, зокрема
Мішенін Є.В., Мішеніна Г.А., Ярова І.Є. Про те
цій проблематиці присвячено чимало праць за�
кордонних науковців, а саме: Бате М.Т., Хар�
пер Ж.С., Джексон Д.Ж., Люі Ж., Рауз В.І. та
інші. Як свідчить аналіз теоретичних опрацю�
вань з вищезазначеної проблематики не до�
слідженим залишається результативність мо�
делі діяльності ФАО в сфері відповідального
екосистемного підприємництва саме на украї�
нських підприємствах.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Дослідження діяльності ФАО в сфері відпо�

відального екосистемного підприємництва зу�
мовлює виняткову увагу до дослідження цього
напряму та детермінує мету роботи, що вира�
жається у розробці економетричної моделі виз�
начення результативності моделі діяльності
ФАО в сфері відповідального екосистемного
підприємництва саме на українських підприє�
мствах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Для емпіричного дослідження перспектив
та стратегічних пріоритетів в формуванні мо�
дель діяльності ФАО та її імплементації в Укра�
їні нами було розроблено спеціальний інстру�
ментарій — анкету стандартизованого інтер�
в'ю. Зміст анкети (специфіка питань, структу�
ра розділів тощо) формувався на основі прове�
деного теоретичного аналізу досліджень, що
проводилися в цій сфері та з урахуванням влас�
ного бачення цієї проблематики. Також урахо�
вувались загальні рекомендації щодо розроб�
ки дослідницьких інструментів цього типу —
коректне формулювання питань, використан�
ня відкритих та закритих питань, про�
порційність градацій у відповідях та ін. [3, c. 12;
4, c. 28].

Респондентам пропонувалось дати експер�
тну оцінку стосовно тієї чи іншої проблеми, по�
в'язаної з перспективами та стратегічними
пріоритетами формування модель діяльності
ФАО та її імплементації в Україні. Більшість

питань розроблені таким чином, щоб респон�
дент міг максимально диференційовано вис�
ловити свою думку щодо тієї чи іншої пробле�
ми — запропоновані варіанти відповідей мають
4 та більше градацій. Крім зручності для рес�
пондента, така форма питань дозволила вико�
ристовувати більшість методів статистичного
аналізу при обробці результатів анкетування.
Дослідницьку вибірку склали керівники се�
редніх підприємств, у деяких випадках керів�
ники департаментів корпорацій, які мають до�
статній рівень кваліфікації з питань екосистем�
ного менеджменту та екологічної складової
діяльності підприємства. Слід підкреслити, що
обрані респонденти орієнтовані на аналітичну
базу вирішення саме цієї сфери проблемних
напрямів. Всього у дослідженні прийняло
участь представники 30 підприємств. Критерії,
за якими було обрано підприємства, це по�пер�
ше, латфундиська направленість тобто за
кількісними показниками використання зе�
мель, по�друге, це географічна диверсифікація,
тобто більша частина обраних підприємств ма�
ють землі майже на всій території України, по�
третє, відібрані підприємства мають досвід в
екосистемному підприємництві. Загалом харак�
теристика обраних підприємств для авторсько�
го аналізу представлена в таблиці 1.

Підприємствам респондентам в обличчі ке�
рівників департаментів, що відповідальні еко�
системний менеджмент було запропоновано
визначити результативність діяльності ФАО в
сфері відповідального екосистемного підприє�
мництва з метою формалізації моделі діяль�
ності ФАО та її імплементації в Україні. Наве�
демо приклад одного з питань: наскільки, на
Вашу думку, є ефективними діючі умови пол�
іпшення ринкового середовища екосистемно�
го підприємництва? Наприклад вирішення саме
цього питання дає змогу формувати систему
підтримки національних суб'єктів, що зайняті
в сфері екосистемного підприємництва.

На розгляд респондентів було представле�
но широкий діапазон умови поліпшення ринко�
вого середовища екосистемного підприєм�
ництва: проведення переговорного процесу та
укладання двосторонніх міждержавних угод
щодо екосистемного підприємництва з країна�
ми — основними торговельними партнерами
України, ухвалення міждержавних документів
щодо координації єдиних принципів; проведен�
ня економічної оцінки природних і природно�
антропогенних об'єктів; підтримка підприєм�
ницької, інноваційної та іншої діяльності, спря�
мованої на екологічну сферу; встановлення
жорстких лімітів на викиди і скиди забрудню�
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ючих речовин і мікроорганізмів, лімітів на роз�
міщення відходів виробництва та споживання і
інші види негативного впливу на навколишнє
середовище; полегшення доступу до імпортних
складових, необхідних для реалізації принципів
екологічного підприємництва через усунення
імпортних тарифів, створення системи відшко�
дування імпортного мита, або розвиток імпор�
тних експортних зон; забезпечення системної
підтримки національних підприємств, що забез�
печують екосистемні практики на зовнішніх
товарних ринках за допомогою економічної
дипломатії, надання підтримки на вищому по�
літичному рівні, реалізації стратегічно важли�
вих експортних контрактів, оперативне реагу�
вання на торгівельні конфлікти з метою їх вре�
гулювання; поглиблення транскордонного
співробітництва в сфері екосистемного підпри�

ємництва на всіх кордонах, розширення прав
місцевих органів влади у цьому процесі, широ�
ке залучення до зовнішньоекономічної діяль�
ності малого та середнього бізнесу. Докладні�
шу структуру вибірки наведено в таблиці 2, що
дозволяє визначити пріоритетність запропоно�
ваних аспектів.

Для створення економетричної моделі оці�
нки та математичної фільтрації результатів
дослідження, необхідним є розробка конфігу�
раційної системи інструментів економіко�мате�
матичного апарату. На нашу думку, враховую�
чи наукове завдання, застосування наступних
інструментів на відміну від існуючих конфігу�
рацій має значні переваги, що виражаються в
обробці як системної інформації, так і якісно�
функціональних показників. Тому при роз�
робці моделі оцінки та математичної фільтрації

Таблиця 1. Характеристика аналізованих підприємств8респондентів у контексті оцінки
діяльності ФАО в сфері відповідального екосистемного підприємництва

Джерело: складено за даними [5].
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результатів дослідження анкетування викори�
стались такі статистичні показники, як по�пер�
ше стандартне відхилення.

Наступним інструментом, що має виключне
значення з огляду на наукове завдання є "асимет�
рія" — це міра "косості" розподілу. Застосуван�
ня двох вище зазначених інструментів зумовлює
необхідність застосування такого елементу ма�
тематичного аналізу як, "Ексцес" — це міра "ви�
пуклості" розподілу. При усіх однакових інших
параметрах два розподіли можуть розрізнятися
тим, що полігон частот буде гостровершинним
або плоским, тобто мода може виявитися рівною,
але зустрічатися з різною частотою. Ексцес слу�
жить для того, щоб визначити крутизну кривої,
що описує розподіл, у межах єдиної моди, оск�
ільки є призначеним тільки для унимодальных
розподілів. Для обліку статистичних зв'язків ви�
користовувався кореляційний аналіз.

У розробці авторської концепції також ви�
користався найвідоміший і часто вживаний ме�
тод кореляційного аналізу — аналіз за К. Пір�
соном. А також Дисперсійний аналіз (ДА), усі
змінні в дисперсному аналізі прийнято ділити
на два види — незалежні і залежні змінні. Не�
залежною змінною (фактором) називається
контрольована експериментатором змінна.
Незалежними змінними можуть бути стать вип�
робовуваних, вік, національність, приналеж�
ність до якої�небудь соціальної групи.

Головною задачею в однофакторному ДА є
визначення відношення варіативності (дис�
персії), обумовленої дією незалежної змінної
(фактора) до випадкової варіативності, обу�

мовленої впливом всіх невідомих факторів (так
називане F�відношення або F�критерій). Якщо
це відношення перевищує критичне значення,
то тоді признається достовірним вплив неза�
лежної змінної на залежну.

Метод дисперсійного аналізу за Круска�
лом�Уолісом призначений для оцінки відмінно�
стей одночасно між більше, ніж двома групами
за рівнем якої�небудь ознаки. Він дозволяє
встановити, що рівень ознаки змінюється при
переході від групи до групи. Критерій Н за
Крускалом�Уолісом іноді розглядається як не�
параметричний аналог методу однофакторно�
го дисперсійного аналізу для незалежних ви�
бірок. Іноді його називають критерієм "суми
рангів". Цей метод використовувався як додат�
ковий до основного методу — дисперсійному
аналізу за Фішером для отримання більш точ�
них результатів. Річ у тому, що ДА за Фішером
є більш потужним методом, але і одночасно
більш чутливим до порушень нормальності роз�
поділу і гомогенності дисперсій, тоді як ДА за
Крускалом�Уолісом — менш потужний, але
нечутливий до подібних порушень.

ДА за Фрідманом застосовуємо для зістав�
лення показників, виміряних у трьох або більше
умовах на одній і тій же вибірці випробовува�
них. Метод дозволяє встановити, що величини
показників від умови до умови змінюються. В
нашому випадку ми використовували цей ме�
тод для того, щоб з'ясувати, наприклад, чи є
відмінності в оцінці ступеня значущості, що
була дана респондентами з тієї або іншої вка�
заної в конкретному питанні проблеми.
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Таблиця 2. Приклад одного з пункту "Наскільки, на Вашу думку, є ефективними діючі умови
поліпшення ринкового середовища екосистемного підприємництва?"

Джерело: розроблено автором.
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Факторний аналіз (далі — ФА) — це комп�
лекс аналітичних методів, що дозволяють ви�
явити приховані (латентні) ознаки якого�не�
будь явища або події, його внутрішню (частіше
всього приховану) структуру. Виникнення ФА
було пов'язано, з одного боку, з усвідомлен�
ням того, що безліч явищ соціального характе�
ру має складну природу, а з іншого боку, з упро�
вадженням статистичних методів у суспільні
науки. ФА дозволяє вчинити перехід від безлічі
безпосередньо зміряних ознак явища, що ви�
вчається, до комплексних узагальнених факто�
рів, за якими оцінюють комбінації початкових
ознак. Головною задачею ФА, таким чином, є

зменшення об'єму статистичного опису якого�
небудь явища без втрати інформативності та�
кого опису [6]. Початковими даними для ФА є
таблиця результатів вимірювання безлічі
індивідів (об'єктів) за безліччю змінних (шкал,
тестів і т. і.) [7, c.127, 129]. В цьому випадку —
це експертні оцінки респондентів з питань кож�
ного з розділів анкети. Передбачається, що ре�
зультати вимірювання відображають загальну
структуру досліджуваної оцінки, а результати
окремого випробовуваного є окремим випад�
ком реалізації загальної структури. З іншого
боку, кожна окрема шкала, за якою була зміря�
на безліч індивідів, також вносить свій внесок

Рис.1. Алгоритм моделі оцінки та математичної фільтрації результатів оцінки діяльності ФАО
в сфері відповідального екосистемного підприємництва

Джерело: розроблено автором.
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у загальну структуру досліджуваного явища.
Етапи розрахунків ФА, їх математичне об�

грунтування не приводяться через великий об�
сяг цієї інформації. Метод аналізу фактора в
роботі використовувався для редукції початко�
вих змінних (питань анкети) до невеликої
кількості загальних факторів як інтегральних
показників оцінок респондентів тієї або іншої
проблеми. Надалі ці інтегральні показники ви�
користовувалися як залежні змінні при аналізі
відмінностей між відповідями чоловіків і жінок,
а також в дисперсійному аналізі при порівнянні
відповідей між групами респондентів різних
економічних спеціальностей. ФА проводився
методом головних компонентів з ортогональ�
ним обертанням Varimax і з нормалізацією ме�
тодом Кайзера. У результаті дослідження пред�
ставлено результати статистичної обробки та
статистичного аналізу кожного з розділів ан�
кети, а також інтерпретацію та пояснення
отриманих результатів. Спочатку було прове�
дено розрахунок первинних показників описо�
вої статистики та порівняння між собою оцін�
ки респондентів за окремими пунктами анке�
ти. Кожному питанню в розділі анкети було по�
ставлено у відповідність означену змінну. Про�
ведено факторний аналіз змінних. Після цього
було виявлено фактори (як певні інтегральні
показники), що використовувались як залежні
змінні при кореляційному та дисперсійному
аналізі. Для визначення структури сукупності
використовують особливі середні показники,
до яких відносяться медіана і мода, або так
звані структурні середні. Якщо середня ариф�
метична розраховується на основі використан�
ня всіх варіантів значень ознаки, то медіана і
мода характеризують величину того варіанту,
який займає певне середнє положення в ран�
жованному варіаційному ряді.

Синтез вищезазначених інструментів еко�
номіко�математичного та статистичного ана�
лізу та обробки інформації дає змогу згенеру�
вати механізм формування рекомендаційних
даних щодо оцінки діяльності ФАО в сфері
відповідального екосистемного підприємницт�
ва на основі анкетних даних. Авторський алго�
ритм оцінки та математичної фільтрації резуль�
татів дослідження оцінки діяльності ФАО в
сфері відповідального екосистемного підприє�
мництва налічує три рівні. На першому етапі за
допомогою варіативного ранжування та визна�
чення частот появи змінних в вибірці визна�
чається рівень варіативності досліджуваних
даних та відбираються лише ті елементи дослі�
дження, що мають достатній рівень за обме�
женнями. Другий блок передбачає визначення

симетричності та гостроти розподілу, на цьо�
му етапі залишаються лише ті змінні, що впи�
суються в обмеження заданні формулами. На
третьому етапі обробки даних на основі аналі�
зу за показником коефіцієнта кореляції Пірсо�
на, показником F�критерія Фішера, критерію
Фрідмана та Н�крітерія Крускала�Уоліса ви�
значається кореляційно�дисперсійні відхилен�
ня, що дають змогу виключити з рекоменда�
ційної частини такі респондентські дані, що ма�
ють значні відхилення від норми.

Слід підкреслити, що вище обгрунтування
вище зазначеної конфігурації математичних
показників дає змогу не експліцитні аспекти
результатів оцінки діяльності ФАО в сфері
відповідального екосистемного підприємницт�
ва. Яка поєднує у собі як інструменти аналізу
варіативності даних, так і розрахунок кореля�
ційно�дисперсійних відхилень, що дозоляє
більш точно та достовірно визначати реле�
вантні пріоритети, що були вибрані із анкетних
даних. Також слід відмітити, що розроблена
анкета, дозволяє проробити ті аспекти авторсь�
кого дослідження, а саме якісні аспекти еко�
системного підприємництва. Загалом алгоритм
моделі оцінки та математичної фільтрації ре�
зультатів оцінки діяльності ФАО в сфері відпо�
відального екосистемного підприємництва зоб�
ражено на рисунку 1.

Таким чином, запропонований алгоритм
математичної фільтрації результатів дослід�
ження оцінки діяльності ФАО в сфері відпові�
дального екосистемного підприємництва, який
складається з трьох блоків фільтрації дає змо�
гу виявити на першому етапі рівень варіатив�
ності досліджуваних даних за допомогою моди
та медіани досліджуваного ряду. На другому
етапі визначити симетричність та гостроту роз�
поділу, за допомогою за розрахунку асиметрії,
стандартного відхилення та Ексцесу. На тре�
тьому етапі обробки даних на основі аналізу за
показником коефіцієнта кореляції Пірсона,
показником F�критерія Фішера, критерію Фрід�
мана та Н�крітерія Крускала�Уоліса визна�
чається кореляційно�дисперсійні відхилення,
що дають змогу виключити з рекомендаційної
частини такі респондентські дані, що мають
значні відхилення від норми.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
На відміну від існуючих підходів представ�

лений авторський алгоритм моделі оцінки та ма�
тематичної фільтрації результатів оцінки діяль�
ності ФАО в сфері відповідального екосистем�
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ного підприємництва поєднує у собі як інстру�
менти аналізу варіативності даних, так і розра�
хунок кореляційно�дисперсійних відхилень, що
дозоляє більш точно та достовірно визначати ре�
левантні пріоритети, що були вибрані із анкет�
них даних. Також велике практичне значення та
цінність в дослідженні перспектив та стратегіч�
них пріоритетів у формуванні моделі діяльності
ФАО в сфері відповідального екосистемного
підприємництва в Україні є те, що було розроб�
лено спеціальний інструментарій — анкету стан�
дартизованого інтерв'ю, що вбирає в себе вели�
кий масив аналітичних узагальнень з цієї про�
блематики, який відповідає на сучасні виклики
проблем діяльності ФАО в сфері відповідально�
го екосистемного підприємництва. Тому подаль�
ше використання саме такого підходу, на нашу
думку, на відміну від існуючих концепцій, що
базуються на якомусь одному показнику дає
змогу більш точно та достовірно оцінити стан
об'єкту дослідження та на цій основі спрямова�
но регулювати найважливіші процеси в рамках
формування більш ефективних та актуальних
підходів до процесу формування моделі діяль�
ності ФАО та її імплементації в Україні.
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