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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Європейське спрямування економічної політики 
України та налагодження співпраці з продовольчою і сільськогосподарською 
організацію Об’єднаних Націй – ФАО – визначає вектори розвитку вітчизняного 
підприємництва, одним із яких може бути екосистемне корпоративне 
підприємництво, що базується на використанні екосистемного підходу.  

Сучасна вимога часу щодо провадження підприємницької діяльності 
передбачає врахування екологічної складової. Особливо це стосується тих 
підприємств, які використовують природні ресурси або ж цілі екосистеми. 
Орієнтація вітчизняних підприємств на досвід та вимоги ФАО у веденні 
відповідального екосистемного підприємництва потребує глибоких досліджень. 
Результативність діяльності ФАО у відповідальному екосистемному 
корпоративному підприємництві та імплементація його досвіду в Україні має 

значний науковий інтерес і практичну цінність. При цьому повинні враховуватися 
державні пріоритети розвитку продовольчої сфери за світовими стандартами. 

Дослідження екосистемного підходу до ведення підприємницької діяльності 
в Україні здійснюється вузьким колом науковців, зокрема Г.А. Мішеніною, 
Є.В. Мішеніним, І.Є. Яровою. Саме тому, в роботі акцентовано увагу на наукових 

доробках закордонних учених, а саме: Г. Банчі, М. Бате, Д. Джексона, Ж. Люі, 
В. Рауза, А. Чарлса, Ж. Харпера, А. Хоєрта, Ф. Фульвії та інших. Питанням 
розвитку корпоративного підприємництва та корпоративних підприємств 
присвячено публікації З.В.  Валіулліної, А.Ю. Гладченка, А.В. Гавриленка, 
Н.В. Курячої, Р.Б. Прилуцького, І.Л. Сазонця, Л.М. Соломчук, 
Л.М. Чернелевського. Розробкою національних моделей розвитку 
підприємницької діяльності та його аналізом займалися такі науковці, як: 
Т.В. Гринько, С.В. Князь, Н.Б. Кушнір, С.Ф. Легенчук, С.О. Левицька, 
І.І. Павленко, Н.Б. Савіна, О.М. Сазонець. 

Проте, як свідчить аналіз теоретичних опрацювань за окресленою 
проблематикою, питання розвитку екосистемного корпоративного 
підприємництва на основі досвіду ФАО є надзвичайно актуальними для 
вітчизняних підприємств, відтак, потребують подальших досліджень.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт 
кафедри фінансів та економіки природокористування Національного університету 
водного господарства та природокористування (м. Рівне) за темами: 

‒ «Розробка теоретико-методологічних засад модернізації 
інституціонального механізму державного управління процесами сталого 
просторового розвитку» (номер державної реєстрації 0111U002195, 2011-2015 рр.), 
в якій автором досліджено теоретичні основи запровадження корпоративного 
підприємництва на основі використання екосистем; 

‒ «Розробка теоретико-методологічних засад мотивації інвестиційно-

інноваційного забезпечення раціонального використання природно-ресурсного 
потенціалу регіону» (номер державної реєстрації 0111U002194, 2011-2015 рр.), у 
межах якої здобувачем здійснено аналіз міжнародного досвіду ФАО в розвитку 
екосистемного корпоративного підприємництва, проведено його оцінку та 
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розкрито шляхи імплементації досвіду ФАО в екосистемне підприємництво 

вітчизняних підприємств. 
Мета і завдання. Метою дослідження є обґрунтування теоретико-

методичних положень та розроблення науково-практичних рекомендацій щодо 
розвитку екосистемного корпоративного підприємництва на основі вимог ФАО. 

Для досягнення зазначеної мети поставлено та вирішено такі завдання:  
− розкрити теоретичні положення здійснення корпоративного 

підприємництва на основі використання екосистем;  

− проаналізувати наукові підходи до розвитку корпоративного 
підприємництва, в основі якого лежить екосистемний підхід; 

− узагальнити міжнародний досвід та рекомендації ФАО щодо 
відповідального екосистемного підприємництва;  

− дослідити функціонування суб’єктів екосистемного підприємництва в 
Рівненській області;  

− здійснити оцінку природоохоронної діяльності екосистемних 
підприємств;  

− розкрити інституційний механізм регулювання екосистемного 
корпоративного підприємництва в Україні;  

− поглибити науково-методичні підходи до визначення результативності 
діяльності ФАО в сфері відповідального екосистемного корпоративного 
підприємництва;  

− сформувати пропозиції щодо імплементації моделі діяльності ФАО в 
Україні. 

Об’єктом дослідження є процес розвитку екосистемного корпоративного 
підприємництва. 

Предмет дослідження – сукупність теоретичних, методичних та прикладних 
положень із питань розвитку екосистемного корпоративного підприємництва на 
основі вимог ФАО. 

Методи дослідження. Теоретичною і методичною основою дисертаційної 
роботи є фундаментальні положення економічної теорії, економіки управління 
підприємствами, економіки природокористування, напрацювання науковців, які 
займалися дослідженнями проблем сільського, лісового та рибного господарства, 
наукові праці та методичні розробки провідних вітчизняних і зарубіжних учених із 
питань розвитку екосистемного корпоративного підприємництва.  

У процесі дослідження застосовано загальноприйняті в економічній науці 
методи дослідження, а саме: монографічний, історико-логічний, системно-

структурний, метод логічного узагальнення, які дозволили вивчити та 

обґрунтувати теоретичні основи здійснення корпоративного підприємництва на 
основі використання екосистем, дослідити наукові підходи до розвитку 
екосистемного підприємництва та узагальнити міжнародний досвід у 
відповідальному екосистемному підприємництві (п. 1.1, 1.2, 1.3); структурний, 
факторний, ситуативний аналіз, економіко-статистичні методи – для проведення 
макроекономічного та мікроекономічного аналізу здійснення екосистемного 
підприємництва та розкриття природоохоронної діяльності підприємств (п. 2.1, 
2.2, 2.3), абстрактно-логічний – з метою обґрунтування напрямів удосконалення 
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інституційного механізму регулювання корпоративного екосистемного 
підприємництва в Україні (п. 3.1), а також методи наукового узагальнення та 
синтезу – для визначення науково-методичних підходів до оцінки діяльності ФАО 
в сфері відповідального екосистемного підприємництва (п. 3.2), метод економіко-

математичного моделювання – з метою побудови моделі діяльності ФАО та її 
імплементації в Україні (п. 3.3).  

Інформаційною базою дослідження слугували законодавчі акти Верховної 
Ради України, Кабінету Міністрів України, укази Президента України, наукові 
праці вітчизняних та зарубіжних авторів, договори та документи ФАО, в яких 
висвітлено фундаментальні положення теорії побудови екосистемного 

корпоративного підприємництва, дані Державної служби статистики України та 
Головного управління статистики в Рівненській області, аналітичні і статистичні 
дані ФАО, Європейської комісії, Європейського агентства з навколишнього 
середовища, звіти підприємств сільського, лісового та рибного господарства, а 
також результати власних досліджень автора.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає в обґрунтуванні 
теоретико-методичних положень і розробленні науково-практичних рекомендацій 
щодо розвитку екосистемного корпоративного підприємництва на основі вимог 
ФАО. Основні положення дисертації, які визначають її новизну і виносяться на 
захист, полягають у такому:  

удосконалено:  
‒ наукове трактування сутності поняття «екосистемне підприємництво», 

яке, на відміну від існуючих підходів, визначено через розкриття форм 
корпоративного підприємництва та виокремлення традиційного, екологічного й 

екосистемного, що уможливило ідентифікацію переваг, які зможе отримати 
господарюючий суб’єкт від ведення екосистемного підприємництва; 

‒ екосистемний підхід, який покладено в основу здійснення екосистемного 
корпоративного підприємництва, що, на відміну від існуючих, базується на 
порівнянні діяльності рибних, лісових та сільськогосподарських підприємств і 
дозволяє визначити основні напрями розвитку екосистемного підприємництва; 

‒  інституційний механізм регулювання корпоративного екосистемного 
підприємництва в Україні шляхом обґрунтування сфер імплементації 
функціональних вимірів забезпечення координації корпоративного екосистемного 
підприємництва в системі організації ФАО, що дало змогу виділити найбільш дієві 
форми взаємодії між ФАО та її членами; 

набули подальшого розвитку:  
‒ заходи просування екосистемного корпоративного підприємництва на 

основі генералізації інструментів ФАО, серед яких виокремлено політичний 
діалог, інформаційно-пропагандистську роботу, розробку норм і стандартів, що 
дозволяє інтенсифікувати складові управління знаннями і їх поширення; 

‒ підходи до ведення відповідального екосистемного підприємництва на 
основі дослідження основних міжнародних стратегій розвитку сільського, 
лісового, рибного господарства та положень важливих міжнародних доповідей, 
договорів і документів;  

‒ науково-методичні положення до проведення аналізу роботи підприємств 
з ведення екосистемного підприємництва (сільського, лісового та рибного 
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господарства), що є більш деталізованим та дає можливість обґрунтувати 
актуальність зміни стратегії ведення господарської діяльності; 

‒ наукові підходи до розробки шляхів покращення природоохоронної 
діяльності на досліджуваних підприємствах, які, на відміну від існуючих, 
базуються на рекомендаціях ФАО, що дозволяє підприємствам запровадити 
визнані міжнародні підходи у їх практичну діяльність; 

‒ методика визначення результативності діяльності ФАО в сфері 
відповідального екосистемного підприємництва в Україні, яка, на відміну від 
існуючих підходів,  представлена авторською системою математичної фільтрації 
результатів діяльності ФАО в сфері відповідального екосистемного 
підприємництва, і поєднує в собі інструменти аналізу варіативності даних та 

розрахунок кореляційно-дисперсійних відхилень, що дає змогу визначати 
релевантні пріоритети, обрані із анкетних даних.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що основні 
положення, викладені в дисертації, доведено до рівня практичних рекомендацій. 
Окремі положення дисертації використано в практичній діяльності Рівненського 
обласного управління лісового та мисливського господарства (довідка № 03 від 
09.02.2017 р.) – в процесі розробки напрямів активізації розвитку управлінських та 
організаційних рішень щодо імплементації досвіду ФАО в екосистемному 
підприємництві при веденні лісогосподарської діяльності; приватного 
акціонерного товариства «Рівнерибгосп» (довідка №14 від 15.02.2017 р.) – з метою 
впровадження стратегії розвитку підприємницької діяльності на засадах 
екосистемного підходу; Державного підприємства «Дослідне господарство 
«Білокриницьке» інституту сільського господарства Західного Полісся 
Національної академії аграрних наук України» – при застосуванні нових 
альтернативних підходів до ведення господарської діяльності, яким може бути 
екосистемне підприємництво (довідка № 09 від 13.02.2017 р.).  

Теоретико-методичні положення дисертації можуть бути використані для 
прийняття практичних рішень керівниками і спеціалістами підприємств, органами 
державного та регіонального управління, місцевого самоврядування при 
опрацюванні економічних напрямків розвитку підприємницької діяльності на 
засадах екосистемного підходу.  

Основні теоретичні висновки, науково-практичні рекомендації автора 
впроваджено у навчальний процес Національного університету водного 
господарства та природокористування при викладанні дисциплін «Міжнародна 
економіка», «Управління міжнародним бізнесом» (довідка № 001-385 від 
15.03.2017 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є результатом 
завершеного наукового дослідження. Теоретичні обґрунтування, практичні 
розробки, висновки та рекомендації, які містяться в роботі, одержано автором 
самостійно на основі аналізу та узагальнення теоретичного і практичного 
матеріалу. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у роботі використано 

лише ті ідеї та положення, які є результатом особистого дослідження автора.  
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи 

обговорено та схвалено на 7 міжнародних науково-практичних конференціях: 
«Розвиток національної економіки: теорія і практика (м. Івано-Франківськ, 2015 р.); 
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«Економічний розвиток України: фінансові механізми та інструменти подолання 
дисбалансів» (м. Київ, 2016 р.); «Актуальні напрями забезпечення ефективності 
економіки країни» (м. Запоріжжя, 2016 р.); «Забезпечення стійкого економічного 
розвитку країни: можливості та перспективи» (м. Львів, 2016 р.); «Національні 
особливості та світові тенденції соціально-економічного розвитку країни» 
(м. Дніпро, 2016 р.); «Наукові дослідження в ХХІ столітті: теорія і практика (SRTP 
2016)» (м. Тернопіль, 2016 р.); «Розвиток економіки країни: можливості, проблеми, 
перспективи» (м. Запоріжжя, 2017 р.). 

Публікації. Результати дисертаційної роботи опубліковано в 15 наукових 
працях загальним обсягом 6,6 д.а., з яких особисто автору належить 4,53 д.а., у 
тому числі: 2 публікації – в колективних монографіях (особисто автору належить 
0,74 д.а.); 6 статей, де особисто автору належить 2,58 д.а., – у наукових фахових 
виданнях України, в т.ч. 4 статті – у наукових фахових виданнях України, які 
включено до міжнародних наукометричних баз даних (особисто автора – 1,83 д.а.); 
7  тез доповідей – у матеріалах науково-практичних конференцій (1,21 д.а.).  

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 
висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг дисертації 
становить 254 сторінки друкованого тексту (204 сторінки – основного), що містить 
32 таблиці та 51 рисунок, список використаних джерел, який налічує 218 

найменувань на 22 сторінках, та 11 додатків, розміщених на 28 сторінках. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено його мету, 
завдання, об’єкт і предмет, подано характеристику використаних наукових 
методів, сформульовано новизну і практичне значення отриманих результатів, 
відображено рівень апробації, окреслено зв’язок роботи з науковими темами. 

У першому розділі – «Теоретичні основи ведення корпоративного 
екосистемного підприємництва» – визначено теоретичні аспекти 

корпоративного підприємництва на основі використання екосистем, розглянуто 
наукові підходи до розвитку екосистемного корпоративного підприємництва, 
розкрито міжнародний досвід та висвітлено рекомендації ФАО щодо ведення 

відповідального екосистемного корпоративного підприємництва. 
З урахуванням результатів дослідження категоріального апарату уточнено 

сутність поняття «корпоративне підприємництво», зокрема запропоновано його 
трактування як діяльності, що ґрунтується на узагальненні світового досвіду, 
об’єднанні зусиль, капіталу для поліпшення ведення бізнесу, роботи великих і 
дрібних підприємств із метою створення нових продуктів та введення інновацій 

при дбайливому використанні природних ресурсів за умови залучення нових 
підходів. 

Виділено основні форми корпоративного підприємництва, зокрема: 
традиційне, екологічне та екосистемне, кожна з яких має свої орієнтири, а саме: 
традиційне – спрямоване на задоволення суспільних та соціальних потреб з метою 
отримання прибутків законним способом, незважаючи на екологічну складову; 
екологічне – направлене на запобігання, зменшення, контроль, ліквідацію дії 
екодеструктивного чинника техногенного характеру; екосистемне – орієнтоване на 
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відтворення та використання суспільних й екологічних функцій екосистеми при 
збереженні біорізноманіття та отриманні економічних вигод. 

Розглянувши та проаналізувавши форми корпоративної підприємницької 
діяльності з позиції споживача, фізичних осіб-підприємців та ролі природних 
ресурсів у підприємницькій діяльності, визначено основні їх відмінності (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика форм підприємницької діяльності 

Показники 
Форми корпоративної підприємницької діяльності 

Традиційне 
підприємництво 

Екологічне 
підприємництво 

Екосистемне 
підприємництво 

Цілі 
функціонування 

(з позиції 
споживача) 

Задоволення 

суспільних потреб 

Задоволення екологічних 
потреб 

Задоволення 

екологічних та 
соціальних потреб 

Цілі 
функціонування 

(з позиції  
фізичних осіб - 
підприємців) 

Отримання прибутку 
від продажу 
традиційної 
корисності 

Одержання прибутку від 
продажу екологічної 

корисності 

Сумарний дохід від 
продажу екологічно 

чистої продукції 

Роль природних 
ресурсів у 

підприємницькій 
діяльності 

Перш за все, 
розглядаються 

фактори виробництва 

Перш за все, 
розглядаються фактори, 

які впливають на 

задоволення екологічних 
потреб 

Основна роль – це 

задоволення 
екологічних, 

економічних та 
соціальних потреб 

Основні 
переваги 

Спрямоване на 
максимальну віддачу 

ресурсів при 
використанні 
традиційних 

прийомів 
господарювання для 

підвищення 
рентабельності 

діяльності організації  
та оновлення 
номенклатури 

послуг. 

Направлене на 

виробництво екологічної 
продукції, виконання 

робіт та надання послуг 
спеціального 

природоохоронного 
призначення. 

Характерне для 
промисловості та інших 

видів економічної 
діяльності, які 

використовують природні 
ресурси. 

Орієнтоване на бережне 
використання 
екосистем при 

виробництві органічної 
продукції та наданні 

екосистемних послуг. 
Характерне 

переосмислення 
ведення 

підприємницької 
діяльності, орієнтованої 

на використання 
екосистемного підходу. 

 

Таким чином, під екосистемним корпоративним підприємництвом (ЕКП) 
розуміється економічна діяльність підприємств, орієнтована на задоволення 
традиційних, екологічних та суспільних потреб при веденні підприємницької 
діяльності з позиції екосистемного підходу. 

Приорітети екосистемного корпоративного підприємництва співпадають з 
пріоритетами та глобальними Цілями Сталого Розвитку на 2016-2030 роки, 
затвердженими в рамках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку на 
Саміті ООН у вересні 2015 року, досягнення яких певною мірою можливе при 
застосуванні екосистемного ведення підприємницької діяльності, що сприятиме 
зменшенню навантаження на природні екосистеми, створенню продовольчих 
запасів, підвищенню зайнятості населення та економічному розвитку підприємств. 



7 

Розроблені ФАО стратегії, плани, інструкції, вимоги та стандарти 

застосовуються на добровільній основі та носять рекомендаційний характер. Їх 

імплементація у діяльність секторів сільського, лісового та рибного господарства 
матиме позитивні результати в короткостроковій та довгостроковій перспективі 
за умови їх ефективного впровадження. В цілому розвиток роботи екосистемних 
корпоративних підприємств формується під впливом екзогенних та ендогенних 
чинників – безпосереднього та опосередкованого впливу (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Рис. 1. Чинники розвитку екосистемного корпоративного підприємництва 
 

Необхідно констатувати, що застосування екосистем залишається досить 
актуальним, особливо це стосується тих видів економічної діяльності, де 
використання екосистем є первинною ланкою функціонування підприємств. 
Ведення відповідального екосистемного підприємництва в Україні – питання 
малодосліджене та потребує поєднання світового досвіду екосистемного 
корпоративного підприємництва і рекомендацій ФАО для його імплементації 
вітчизняними підприємствами. 

У другому розділі роботи – «Стан екосистемного підприємництва та 
природоохоронні вимоги ФАО» – здійснено аналіз розвитку екосистемного 
підприємництва в Україні, визначено тенденції функціонування суб’єктів 
екосистемного підприємництва в Рівненській області, розкрито та проаналізовано 
природоохоронну діяльність екосистемних підприємств на основі вимог ФАО.  
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В результаті аналізу підприємництва України визначено, що до підприємств, 
які в процесі ведення своєї господарської діяльності залучають природні 
екосистеми та ресурси, належать підприємства сільського, лісового та рибного 
господарства. Їх частка у загальній кількості підприємств в останні роки (з 2010 по 
2015 рр.) залишається на рівні 11–14 %. 

Найбільша кількість екосистемних підприємств припадає на сільське 
господарство. За показниками виробленої продукції лідером є сільськогосподарські 
підприємства (серед лісових та рибних підприємств). Натомість реалізація 
лісогосподарської продукції становить 94,12 % , продукції сільського господарства – 

80,29 %, рибного – 67,38 % від загального обсягу виготовленої продукції. 
Обсяг експортованих товарів сільського, лісового та рибного господарства 

складає 33,37 % від загальної кількості експортованих товарів з України. При цьому 
найбільше експортується продукція сільського господарства та лісництва. 
Визначено, що 8,5% імпортованих товарів становлять товари сільського, лісового та 
рибного господарства. 

Вперше за досліджуваний період коефіцієнт покриття імпорту експортом 
склав 1,02 – у 2015 р. (0,84 – у 2010 р.). Частка витрат на персонал у сільському, 
лісовому та рибному господарстві займає 5-7 % від загальних витрат на персонал 
по Україні (за досліджуваний період). Заробітна плата працівників екосистемних 
підприємств у 2015 році була на 22 % менша, ніж у цілому по Україні.  

Показники рентабельності підприємств України загалом за досліджуваний 
період становлять – -7,3 %, проте, рентабельність екосистемних підприємств 
складає 29,5%. Найвищі показники рентабельності спостерігаються в 
сільськогосподарському секторі – 30,4 %, дещо нижчі – в рибному (8,7 %) та 

лісовому  (7,5 %).  
Ведення підприємницької діяльності за екосистемним підходом в першу 

чергу актуальне для потужних підприємств – корпорацій, які використовують 
великий різновид природних ресурсів екосистем та мають фінансові ресурси для 
його впровадження. Тому, в роботі було досліджено потужні підприємства за 

латифундистською направленістю, а також – на рівні області, зокрема підприємства 

сільського, лісового й рибного напрямків господарювання (табл. 2). Вибране 
підприємство лісової направленості на рівні області не є корпоративним, проте 

воно – одне з типових підприємств лісового господарства, що й стало критерієм 
його вибору.  

Так, ДП «Березнівське лісове господарство» за визначеними показниками 
для аналізу має позитивні результати. Насамперед, на загальний стан вплинула 
проведена сертифікація лісів на підприємстві.  

Аналіз діяльності ПрАТ «Рівнерибгосп» свідчить про те, що впродовж 
останніх років підприємство нарощує свої потужності, і є лідером серед подібних 
підприємств області, має прибутки та ефективно їх використовує. Підприємство 
сільськогосподарського спрямування ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного 
Полісся НААН» за досліджуваний період працює збитково, причинами чого стали 
неефективне управління активами, плинність управлінського персоналу, низький 
рівень кваліфікації кадрів та високий ступінь зносу основних засобів.  
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Таблиця 2 

Результати діяльності підприємств екосистемного підприємництва 

№
з/п 

Показники 

ДП «ДГ «Білокриницьке» 

ІСГ Західного Полісся 
НААН» 

(сільськогосподарське 
підприємство) 

ДП «Березнівське лісове 
господарство» 

(лісогосподарське 
підприємство) 

ПрАТ «Рівнерибгосп» 

(рибогосподарське 
підприємство) 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 
1. Рентабельність 

власного капіталу, % 
-0,16 -0,75 -0,01 -0,17 -1,77 0,22 1,70 1,86 3,10 8,12 0,01 0,32 0,33 1,32 2,79 

2. Рентабельність 
активів, % 

-0,58 -2,53 -0,02 -0,55 -5,40 0,78 3,22 3,58 5,61 14,59 0,03 0,50 0,52 2,62 5,66 

3. Рентабельність 
продажу, %  -8,14 -25,52 -0,13 -3,49 -62,6 0,68 0,96 0,95 1,43 3,06 0,47 0,56 0,52 3,76 7,46 

4. Середньомісячна 
заробітна плата 

працівника, тис.грн 

1,62 1,88 1,80 1,74 2,07 3,10 3,35 3,93 4,48 6,20 1,12 1,17 1,23 1,29 1,54 

5. Фондовіддача, грн/грн 5,57 9,63 13,33 15,84 9,92 7,19 5,98 7,10 6,26 8,30 1,76 2,73 3,58 1,97 3,07 
6. Фондомісткість, грн/грн 0,18 0,10 0,08 0,06 0,10 0,14 0,17 0,14 0,16 0,12 0,57 0,37 0,28 0,51 0,33 
7. Матеріаловіддача, 

грн/грн 
0,51 0,74 1,85 0,81 0,96 41,25 32,35 46,21 27,47 15,35 3,98 4,73 8,18 1,07 1,00 

8. Матеріаломісткість, 
грн/грн 

1,95 1,35 0,54 1,24 1,04 0,02 0,03 0,02 0,04 0,07 0,25 0,21 0,12 0,93 1,00 

9. Коефіцієнт автономії, 
грн/грн 

0,87 0,81 0,83 0,80 0,72 0,48 0,47 0,49 0,42 0,47 0,43 0,36 0,43 0,54 0,48 

10. Коефіцієнт фінансової 
залежності, 

грн/грн 

0,13 0,19 0,17 0,20 1,38 0,52 0,53 0,51 0,58 2,11 0,57 0,64 0,57 0,46 2,09 

11. Коефіцієнт 
фінансового ризику, 

грн/грн 

1,15 0,24 0,20 0,24 0,38 2,09 1,07 1,03 1,38 1,11 2,32 1,77 1,34 0,84 1,09 

12. Коефіцієнт поточної 
ліквідності (покриття), 

грн/грн 

1,07 0,93 0,51 0,56 0,52 1,19 1,00 0,90 0,87 0,98 0,95 0,93 0,99 1,06 1,51 

13. Коефіцієнт швидкої 
ліквідності, грн/грн 

0,52 0,55 0,28 0,40 0,43 0,96 0,77 0,71 0,55 0,27 0,60 0,66 0,76 0,30 0,19 

14. 
Коефіцієнт 
абсолютної 

ліквідності, грн/грн 
0,003 0,0004 ,0004 0,008 0,02 0,004 0,0058 0,039 ,0253 0,05 0,100 0,0811 0,039 0,021 0,04 

 

Природоохоронна діяльність на досліджуваних екосистемних підприємствах 
здійснюється, але потребує нових рішень. В роботі запропоновано шляхи 
покращення ведення природоохоронної діяльності на досліджуваних 
підприємствах. Для ефективної природоохоронної діяльності підприємств 
сільського, лісового та рибного господарства всім учасникам необхідно 
дотримуватися певних принципів, а саме: принципу обережності при експлуатації 
природних ресурсів та проведенні попереджувальних заходів і принципу 
«забруднювач платить».  

Результати аналізу підприємств екосистемного підприємництва (сільського, 
лісового та рибного господарства) ілюструють стан їх господарської та 
економічної діяльності. На жаль, класичні показники діяльності підприємств не 
оцінюють його екосистемну складову, відтак, вона потребує подальших 
досліджень. Проведений аналіз дозволяє виявити потенційні потреби підприємств 
і напрямки розвитку підприємницької діяльності, одним із яких може бути 
екосистемний підхід.  

У третьому розділі роботи – «Шляхи розвитку екосистемного 
корпоративного підприємства та діяльності ФАО» – удосконалено механізм 



10 

регулювання корпоративного екосистемного підприємництва на основі вимог 
ФАО,  розкрито науково-методичні підходи до результативності діяльності ФАО в 
сфері відповідального екосистемного підприємництва, сформовано пропозиції 
щодо імплементації моделі діяльності ФАО в Україні. 

Розкрито інструменти ФАО в запровадженні та інтенсифікації 
екосистемного підприємництва, зокрема, це – політичний діалог, інформаційно-

пропагандистська робота, розробка норм і стандартів, управління знаннями та їх 
поширення (табл. 3).  

Таблиця 3 

Інструменти ФАО в просуванні екосистемного корпоративного підприємництва 
№ 
з/п Інструменти Застосування 

Сільське господарство Лісове господарство Рибне господарство 
1. Політичний 

діалог 

Обговорення проблем 
підвищення 

продуктивності 
виробництва продуктів 

харчування для 
подолання проблем 
голоду та бідності 

Обговорення проблем 
лісів та лісового 

господарства, лісова 
політика є державно 

орієнтованою з 
домінуючим підходом до 
управління за принципом 

«з гори донизу» 

Збереження та 
примноження рибних 

запасів Світового 
океану, морів, річок та 
інших водних об’єктів 

Ведення господарської діяльності, орієнтованої на екосистемний підхід 

2. Інформаційно-

пропагандистська 

робота 

Чіткі міжгалузеві зв’язки в сфері регулювання галузями сільського, лісового та 
рибного господарства, навколишнього середовища та туризму 

Якість продукції та 
доступність споживачеві 

Інтенсифікація 
сертифікації 

Боротьба з 
браконьєрством 

3. Розробка норм 

 і стандартів 

Національні міжгалузеві та галузеві програми орієнтовані на підвищення 
продовольчої безпеки, поліпшення харчування населення планети, подолання 

голоду та бідності, задоволення економічних, екологічних та соціальних потреб: 
вирощування рослин 

 та тварин,  
підвищення якості 

продукції з урахуванням 
конкретних регіональних 

особливостей 

вирощування, рубки, 
чистки та підвищення 

якості виробів 

з деревини 

виловів рибних ресурсів 
та особливостей ведення 

аквакультури, 
підвищення якості 

продукції 

4. Управління 
знаннями 

та їх поширення 

Міжнародні семінари, воркшопи, форуми, навчальні курси 

Моніторинг та 
спостереження 

геоінформаційних систем 
для попередження, 

контролю захворювань 
свиней та інших 

захворювань 

Моніторинг та 
спостереження 

геоінформаційних 
систем за станом лісових 

ресурсів, лісового 
покриву та якості 
лісових насаджень 

Моніторинг та 
спостереження 

геоінформаційних 
систем за наявністю та 

станом ВЖР, 
міграційними 

процесами, 
потенційними загрозами 

популяціям 

ФАОСТАТ (база даних статистики продовольчої та сільськогосподарської 
організації) надає доступ до ключових показників – від землекористування і 
виробництва продуктів харчування до розподілу державного бюджету для 
сільського та рибного господарства по країнах, регіонах і світу в цілому. 

 

Проведено систематизацію напрямів удосконалення інституційного 
механізму регулювання екосистемного корпоративного підприємництва в Україні. 
Основні проблеми й перспективи розвитку міжнародного співробітництва України 
та ФАО мають два правові виміри: по-перше, це правові питання, пов’язані з 
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подальшим науково-технічним розвитком сільського, лісового та рибного 
господарства, а також із розвитком міжнародних відносин у цій сфері, по-друге, це 
вдосконалення чинного законодавства. 

Визначено виміри забезпечення координації корпоративного екосистемного 
підприємництва в системі організації ФАО та здійснено систематизацію 
функціональних підрозділів ФАО в сфері координації екосистемного 
корпоративного підприємництва, що дало змогу виокремити основні форми 
взаємодії, які найбільш популярні серед її членів, зокрема, це встановлення 
партнерських відносин із приватним сектором. 

Для емпіричного дослідження перспектив та стратегічних пріоритетів у 

формуванні моделі діяльності ФАО та її імплементації в Україні в дисертаційній 
роботі було розроблено спеціальний інструментарій – анкету стандартизованого 
інтерв’ю, яка включає великий масив аналітичних узагальнень за даною 

проблематикою, що відповідає на сучасні виклики проблем діяльності ФАО в сфері 
відповідального екосистемного підприємництва. 

В процесі досліджень підприємств респондентам (в обличчі керівників, які 
відповідальні за екосистемний менеджмент) було запропоновано визначити 
результативність діяльності ФАО в сфері відповідального екосистемного 
підприємництва з метою формалізації моделі діяльності ФАО та її імплементації 
на екосистемних підприємствах України. В ході анкетування виявлено основні 
організаційні форми і чинники, які сприяють реалізації принципів. Їх 
використання забезпечить більш продуктивний підхід до формування та розвитку 
екосистемного підприємництва в Україні. 

Відповіді респондентів було опрацьовано за допомогою розробленої 
методики математичної фільтрації результатів діяльності ФАО в сфері 
відповідального екосистемного корпоративного підприємництва (рис. 2). 

Запропонована методика математичної фільтрації результатів дослідження 
результативності діяльності ФАО в сфері відповідального екосистемного 
корпоративного підприємництва, яка складається з трьох блоків фільтрації, дає 
змогу виявити на першому етапі рівень варіативності даних за допомогою моди та 
медіани досліджуваного ряду. На другому етапі визначено симетричність та 
гостроту розподілу за допомогою розрахунку асиметрії, стандартного відхилення та 
ексцесу. На третьому етапі обробки даних на основі аналізу за показниками 

коефіцієнта кореляції Пірсона, F–критерія Фішера, критерія Фрідмана та Н–

критерія Крускала-Уоліса обчислено кореляційно-дисперсійні відхилення, які 
дають змогу виключити з рекомендаційної частини ті респондентські дані, що 
мають значні відхилення від норм.  

Представлена авторська методика математичної фільтрації результатів 
діяльності ФАО в сфері відповідального екосистемного корпоративного 
підприємництва, яка, на відміну від існуючих методик, поєднує в собі як 
інструменти аналізу варіативності даних, так і розрахунок кореляційно-

дисперсійних відхилень, дозоляє більш точно та достовірно визначати релевантні 
пріоритети, які було вибрано з анкетних даних.  
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Рис. 2. Методика математичної фільтрації результатів діяльності ФАО  
в сфері відповідального екосистемного корпоративного підприємництва 
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За статистичними фільтрами достовірності виділено категорії інструментів, 
які формуватимуть рекомендаційний блок щодо розвитку екосистемного 
корпоративного підприємництва. Так, в контексті проблеми формування сучасних 
корпоративних підходів до моделі діяльності ФАО та її імплементації в Україні 
валідними рекомендаціями є такі пункти анкети: 1.7 – «Розвиток міжнародної 
логістики», 1.1 – «Дії уряду України щодо сприяння розвитку екосистемного 
підприємництва», 1.5 – «Регулювання міжнародної торгівлі в межах СОТ», які 
дозволяють стверджувати, що тільки інтеграція вітчизняної системи 
екосистемного підприємництва в існуюче міжнародне середовище має найвищий 
пріоритет. При аналізі факторів, що забезпечують розвиток екосистемного 
підприємництва на сучасному етапі, валідними рекомендаціями є такі: 2.3 – 

«Оптимізація національного правового та нормативно-інституційного режиму 
здійснення екосистемного підприємництва», 2.4 – «Удосконалення механізму 
фінансування та кредитування виробництв екосистемного підприємництва», 2.8 – 

«Розробка та впровадження системи національних пріоритетів у екологічній сфері 
за стандартами ФАО та їх практична імплементація засобами державного 
регулювання» (рис. 3), які дають змогу стверджувати, що серед аналізованих 
підприємств превалює екстернальна модель розвитку.  

 

Рис. 3. Результати та дисперсія відповідей респондентів до пункту: 
«Наскільки, на Вашу думку, є ефективними наступні інструменти, які 

забезпечують просування екосистемного підприємництва на сучасному 
етапі?» 

 
Розглядаючи перспективи вдосконалення діючих умов поліпшення 

ринкового середовища екосистемного підприємництва валідними пунктами, які 
можна використати як рекомендаційний модуль, є: 3.4 – «Встановлення жорстких 
лімітів на викиди і скиди забруднюючих речовин і мікроорганізмів, лімітів на 
розміщення відходів виробництва та споживання і інші види негативного впливу 
на навколишнє середовище», 3.7 – «Поглиблення транскордонного 
співробітництва в сфері екосистемного підприємництва на всіх кордонах, 
розширення прав місцевих органів влади у цьому процесі». Досліджуючи 
ефективність міжнародних та національних інституцій у розвитку екосистемного 
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підприємництва, серед найбільш достовірних можна виділити наступні: 4.2 – 

«Продовольча і сільськогосподарська організація ООН», 4.3 – «Економічна і 
соціальна рада ООН» та 4.9 – «Громадські організації». На основі виявлених 
результатів обґрунтовано, що подальша імплементація принципів екосистемного 
підприємництва повинна базуватися на співробітництві зазначених міжнародних 
організацій та взаємодії громадських організацій з асоціаціями підприємств, а не 
державних структур. 

В ході обґрунтування перспективних форм взаємодії ФАО з організаціями 
державного та приватного сектора в контексті екосистемного підприємництва 
серед відповідей респондентів релевантними інституціями виявилися: 5.1 – 

«Верховна рада», 5.2 – «Підприємства», 5.3 – «Громадські організації», що 
підкреслює інтегративні та альтер-конвереційні напрями побудови моделі 
діяльності ФАО та її імплементації в Україні. Обґрунтовуючи перспективні типи 
співпраці ФАО в сфері екосистемного підприємництва, слід констатувати, що 
6.1 – «Співпраця з приватним сектором», 6.2 – «Проведення тренінгів та 
семінарів», 6.3 – «Співпраця у формі кооперативів» стали основними 
перспективними заходами, які мають складати основу моделі діяльності ФАО та її 
імплементації в Україні.  

Визначаючи сегменти регулювання екосистемного підприємництва в 
Україні, які потребують удосконалення з метою адаптації до міжнародних вимог, 
перспективними виявилися пункти анкети 7.1 – «Стандарти харчової продукції та 
технології виробництва», 7.2 – «Стандарти ідентифікації і кількісної оцінки 
принципів екологічного управління на підприємстві», 7.3 – «Стандарти 
маркування товарів відповідно до рівня екологічності виробничих процесів».  

Рекомендації сформовано за допомогою розробленої економіко-

статистичної методики фільтрації, що базується на засадах виключно громадсько-

асоціативного підходу та включає в себе елементи взаємодії на мезорівні. 
Подальше використання саме такої методики дасть змогу більш точно та достовірно 
оцінити стан об’єкта дослідження, що, на відміну від існуючих концепцій, враховує 
декілька показників. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення і запропоновано 

нове вирішення наукового завдання, що полягає в обґрунтуванні теоретико-

методичних положень і розробленні науково-практичних рекомендацій щодо 
розвитку екосистемного корпоративного підприємництва на основі вимог ФАО. 
Проведене дослідження дало змогу сформулювати низку висновків, які 
відображають досягнення визначеної мети і вирішення поставлених завдань:  

1. Розкрито форми корпоративного підприємництва в сучасних умовах 
господарювання, що дозволило виокремити традиційне, екологічне та екосистемне 
підприємництво. В роботі надано визначення поняття «екосистемне корпоративне 

підприємництво». Ідентифіковано переваги, які зможе отримати підприємство від 
ведення екосистемного корпоративного підприємництва. Наведено порівняльну 
характеристику корпоративної підприємницької діяльності при веденні 
традиційного, екологічного та екосистемного підприємництва з позиції 
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споживача, фізичних осіб-підприємців та ролі природних ресурсів у 

підприємницькій діяльності. Охарактеризовано чинники, які впливають на 

розвиток екосистемного корпоративного підприємництва в Україні. 
2. Проаналізовано екосистемний підхід, що лежить в основі екосистемного 

корпоративного підприємництва. Детально розглянуто застосування екосистемного 
підходу в рибних, лісових та сільськогосподарських підприємствах. Визначено 
основні напрями розвитку екосистемного підприємництва в лісогосподарських 
підприємствах. В процесі дослідження систематизовано основні складові 
екосистемного корпоративного підприємництва сільськогосподарських 
підприємств. Проведено порівняльний аналіз принципів ведення рибальства за 
традиційним та екосистемним підходом.  

3. Розглянуто основні принципи ведення відповідального екосистемного 
підприємництва на основі аналізу важливих міжнародних договорів та документів. 
Виокремлено розроблені міжнародні стратегії розвитку сільського, лісового та 
рибного господарства. Проаналізовано напрацювання ФАО в сприянні реалізації 
Цілей Сталого Розвитку на 2016 – 2030 роки, які відображають пріоритети 
розвитку екосистемного підприємництва. В роботі приділено особливу увагу 
підприємствам рибного сектору, виявлено переваги та недоліки застосування 
екосистемного підходу в їх господарській діяльності. 

4. Аналіз діяльності підприємств екосистемного підприємництва 
(сільського, лісового та рибного) свідчить про невідповідність показників на 
мікро- та макрорівні. Найкращі показники діяльності спостерігаються у 
лісогосподарському секторі (ДП «Березнівське лісове господарство»). Аналіз 
основних техніко-економічних показників ПрАТ «Рівнерибгосп» свідчить про те, 
що підприємство впродовж останніх років нарощує свої потужності та є лідером у 
рибогосподарському секторі, має прибутки й ефективно їх використовує. Відтак, 
актуальними для нього є принципи ведення господарської діяльності за 
екосистемним підходом, що лежить в основі екосистемного корпоративного 
підприємництва. Також застосування даного підходу є необхідним для 
покращення показників діяльності ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного 
Полісся НААН», адже впродовж досліджуваного періоду підприємство працює 
збитково та потребує змін поточної стратегії розвитку діяльності на основі 
використання принципів екосистемного підходу.  

5. Виявлено проблемні аспекти в природоохоронній діяльності 
екосистемних підприємств та розроблено шляхи поліпшення ведення їх 
природоохоронної діяльності. Керівництво досліджуваних підприємств, 
ознайомившись з напрацюваннями, висвітленими в дисертаційній роботі, 
зацікавилося у впровадженні досвіду ФАО при веденні екосистемного 
корпоративного підприємництва. 

6. В процесі виконання дослідження визначено, що співпраця України та 
ФАО є результативною, зокрема, в частині формування національного 
законодавства. Проведено систематизацію напрямів удосконалення механізмів 
регулювання корпоративного екосистемного підприємництва в Україні. 
Досліджено функціональні виміри забезпечення координації корпоративного 
екосистемного підприємництва в системі організації ФАО та систематизацію 
функціональних підрозділів ФАО в сфері координації корпоративного 
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екосистемного підприємництва, що дало змогу виокремити основні форми 
взаємодії, які найбільш популярні серед її членів. 

7. Розкрито інструменти ФАО в запровадженні та інтенсифікації 
екосистемного підприємництва, зокрема, це – політичний діалог, інформаційно-

пропагандистська робота, розробка норм і стандартів, управління знаннями та їх 
поширення. Визначено основні заходи ФАО у запровадженні та інтенсифікації 
екосистемного корпоративного підприємництва на основі управління знаннями і 
їх поширенням, регулярного проведення міжнародних семінарів та воркшопів. 

8. Для емпіричного дослідження перспектив та стратегічних пріоритетів у 

формуванні моделі діяльності ФАО для її імплементації в Україні розроблено 
спеціальний інструментарій – анкету стандартизованого інтерв’ю. Відповіді 
респондентів опрацьовано за допомогою розробленої методики. На відміну від 

існуючих підходів, представлена авторська методика математичної фільтрації 
результатів відповідей респондентів щодо діяльності ФАО в сфері відповідального 
екосистемного корпоративного підприємництва поєднує в собі як інструменти 
аналізу варіативності даних, так і розрахунок кореляційно-дисперсійних 
відхилень, що дозволяє більш точно та достовірно визначати релевантні 
пріоритети, які було вибрано з анкетних даних. На основі опрацювання анкетних 
даних сформовано рекомендаційний блок щодо імплементації досвіду ФАО у 
розвиток екосистемного корпоративного підприємництва. 
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Миськовець Н.П. Розвиток екосистемного корпоративного 

підприємництва на основі вимог ФАО. – На правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 
економічної діяльності). – Національний університет водного господарства та 
природокористування, Рівне, 2017. 

Розкрито форми підприємницької діяльності, зокрема, корпоративного 
підприємництва, а саме: традиційне, екологічне та екосистемне, в основі яких лежить 
екосистемний підхід до ведення сільського, лісового та рибного господарства. 
Наведено та обґрунтовано переваги екосистемного підприємництва для вітчизняних 
підприємств на основі міжнародного досвіду та досвіду ФАО у розвитку 
екосистемного корпоративного підприємництва. 

Проаналізовано стан ведення екосистемного підприємництва на макро- та 
мікрорівні (господарювання у секторах, які використовують екосистеми згідно з 
КВЕД: сільське, лісове та рибне господарство), детально опрацьовано фінансові та 
господарські показники діяльності підприємств екосистемної направленості, 
визначено їхні слабкі та сильні сторони. Досліджено природоохоронну діяльність 

екосистемних підприємств, в результаті чого запропоновано шляхи покращення 
ведення природоохоронної діяльності на основі вимог ФАО. 

Систематизовано напрями вдосконалення механізмів регулювання 
корпоративного екосистемного підприємництва в Україні. Досліджено 
функціональні виміри забезпечення координації корпоративного екосистемного 
підприємництва в системі організації ФАО. Розкрито інструменти ФАО в 
запровадженні та інтенсифікації екосистемного підприємництва, а саме такі, як: 
політичний діалог, інформаційно-пропагандистська робота, розробка норм і 
стандартів, управління знаннями та їх поширення. На основі розробленого 
спеціального інструментарію – анкети стандартизованого інтерв’ю для 
емпіричного дослідження перспектив та стратегічних пріоритетів в формуванні 
моделі діяльності ФАО та її імплементації в Україні було сформовано 
рекомендаційний блок щодо розвитку екосистемного корпоративного 
підприємництва в Україні на основі вимог ФАО. 

Ключові слова: розвиток, екосистемне корпоративне підприємництво, 
вимоги ФАО, екосистемний підхід, природокористування, інструменти ФАО. 
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АННОТАЦИЯ 
 

Мисковец Н.П. Развитие экосистемного корпоративного 
предпринимательства на основе требований ФАО. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам 
экономической деятельности). – Национальный университет водного хозяйства и 
природопользования, Ровно, 2017. 

Определены формы предпринимательской деятельности, в частности 
корпоративного предпринимательства, а именно: традиционное, экологическое и 
экосистемное, в основе которых лежит экосистемный подход к ведению 
сельского, лесного и рыбного хозяйства, что позволило определить преимущества, 
которые сможет получить предприятие от ведения экосистемного 
предпринимательства. В результате анализа наработок ученых в экосистемном 
предпринимательстве усовершенствована теоретическая конструкция понятия 
«экосистемное предпринимательство». 

Приведены основные принципы ведения ответственного экосистемного 
корпоративного предпринимательства на основе анализа наработки ФАО в 
содействии реализации Целей Устойчивого Развития на 2016-2030 годы и важных 
международных докладов, договоров и документов, что позволило выделить 
основные разработанные международные стратегии развития сельского, лесного и 
рыбного хозяйства. 

Проанализировано состояние ведения экосистемного предпринимательства 
на макро- и макроуровне (хозяйствования в секторах, использующих экосистемы 
по КВЭД: сельское, лесное и рыбное хозяйство), раскрыто его слабые и сильные 
стороны. Кроме того, определено, что предприятия готовы к новому ведению 

предпринимательской деятельности по экосистемном подходу. К сожалению, 
сейчас в Украине не разработаны показатели, по которым можно было бы 
характеризовать экосистемную составляющую в работе предприятий. Исследована 
природоохранная деятельность экосистемных предприятий, в результате чего 
предложены пути улучшения ведения природоохранной деятельности на основе 
требований ФАО. 

Систематизованы направления совершенствования механизмов 
регулирования корпоративного экосистемного предпринимательства в Украине на 
основе применения функциональных измерений обеспечения координации 
корпоративного экосистемного предпринимательства в системе организации 
ФАО, что позволило выделить наиболее действенные формы взаимодействия 
ФАО и ее членов. Раскрыты инструменты ФАО по внедрению и интенсификации 
экосистемного предпринимательства, среди которых автором выделены такие, 
как: политический диалог, информационно-пропагандистская работа, разработка 

норм и стандартов, что позволяет определить характеристику мероприятий ФАО 
по внедрению и интенсификации корпоративного экосистемного 
предпринимательства на основе управления знаниями и их распространения. 

Разработан специальный инструментарий – анкета стандартизированного 
интервью эмпирического исследования перспектив и стратегических приоритетов 
в формировании модели деятельности ФАО и ее имплементации в Украине. 
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Ответы респондентов были обработаны с помощью разработанной авторской 
модели математической фильтрации результатов, которая сочетает в себе как 
инструменты анализа вариативности данных, так и расчет корреляционно-

дисперсионных отклонений, что позволяет более точно и достоверно определять 
релевантные приоритеты, которые были выбраны из анкетных данных. На основе 
данного исследования сформирован рекомендательный блок по развитию 
экосистемного корпоративного предпринимательства в Украине на основе 
требований ФАО. 

Ключевые слова: развитие, экосистемное корпоративное 
предпринимательство, требования ФАО, экосистемный подход, 
природопользования, инструменты ФАО. 

 
SUMMARY 

 
Myskovets N.P. The development of the ecosystem corporate entrepreneurship 

on the basis of FAO. – The manuscript. 
The thesis for the scientific degree of the Candidate of Economic sciences, 

specialty 08.00.04 – Economics and Enterprises Management (by economic activities). – 

National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, 2017. 
In dissertation forms of business activities in particular corporate entrepreneurship, 

namely traditional, ecological and ecosystem, based on the ecosystem approach to 
agriculture, forestry and fisheries are investigated. An ecosystem benefits for domestic 
enterprises based on international experience and expertise of FAO in the development 
of ecosystem corporate business are exemplified and justified.  

The condition of doing business ecosystem at the macro and micro level 
(management in sectors that use ecosystem under NACE: Agriculture, forestry and 
fisheries) are analyzed, financial and economic performance indicators of the enterprise 
of ecosystem orientation are detailed; its strengths and weaknesses are defined. 
Environmental activities of ecosystem enterprises are investigated, consequently the 
ways of improving the environmental activities based on the requirements of FAO are 
proposed.  

Areas of improvement regulating mechanisms of ecosystem corporate 
entrepreneurship in Ukraine are systematized. Functional dimensions of supporting 
coordination of corporate ecosystem entrepreneurship in the organization FAO are 
studied. FAO instruments in implementing and intensification the ecosystem 
entrepreneurship are revealed, namely political dialogue, advocacy, development of 
norms and standards, knowledge management and their distribution. On the basis of 
special tool, such as standardized interview questionnaires for empirical research 
perspectives and strategic priorities in shaping FAO activity model and its 
implementation in Ukraine, advisory unit of the corporate ecosystem entrepreneurship in 
Ukraine based on the requirements of FAO was formed. 

Keywords: development, ecosystem corporate entrepreneurship, requirements 
FAO, the ecosystem approach, environmental management, instruments of FAO.  
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