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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інтеграція України в сучасні світові господарські відноси�

ни, які базуються на основі сталого розвитку, вимагають фор�

мування раціонального механізму економіко�екологічної пол�

ітики збалансованого та вторинного споживання ресурсів. Ме�

тодологічним та прикладним базисом забезпечення формуван�

ня та подальшого розвитку ринку рецикльованої сировини (рин�

ку вторинних ресурсів) є розвиток екологічної звітності, особ�

ливо в частині утворення та переробки відходів. Поряд з приве�

денням еколого�економічної інформації, яка формується за

вітчизняною системою обліку, до вимог міжнародних стандартів,

безпосередньо потребують вдосконалення самі форми звітності.

Мета дослідження — проаналізувати існуючу систему

екологічної статистичної звітності підприємств�переробників

побутових відходів в Україні та запропонувати напрями її

вдосконалення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Багатовекторний характер методологічної проблемати�

ки складання та подання звітності в сфері охорони довкіл�

ля відображені в роботах таких вітчизняних вчених, як

З.С. Бройде, О.О. Веклич, Г.П. Виговська, А.П. Дикий, Л.І. Мак�

симів, В.С. Міщенко, Т.І. Шевченко, Ю. Туниця. Розробкам

методологічних і організаційно�практичних аспектів станов�

лення екологічної статистики в Україні присвячено роботи

В.К. Данилко, А.М. Єріної, О.Г. Осауленко. Практичному

досвіду вирішення проблем щодо впровадження та налагод�

ження механізму функціонування екологічної звітності при�

свячено праці зарубіжних вчених — Є. Туголукова, Д. Біттла,

Р. Екклза, Н. Байдона, Р. Віллета, Р. Грея та інших. Проте,

незважаючи на вагомі наукові дослідження у частині еко�

логічної звітності підприємств, нині актуальною проблемою

залишається правильність та повнота відображення інфор�

мації екологічного характеру, особливо в частині побуто�

вих відходів. Поряд з цим невирішені методичні проблеми

формування та відображення в ній екологоорієнтованої

системи побутових відходів, які несуть в собі важливий ре�

сурсоцінний компонент.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Саме поняття екологічної звітності для підприємницького

сектора економіки України — відносно нове явище у контексті

УДК 658.567.
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раціональної організації природокористування та діяльності

підприємств переробної галузі. Поряд з цим, в організаційно�

економічних засадах сталого розвитку вона перетворюється в

один з головних каналів для трактування принципових поло�

жень, практики, цілей і досягнень у сфері раціонального ре�

сурсокористування. Огляд міжнародної практики надання відо�

мостей про екологічні зобов'язання, ризики й природоохорон�

ну діяльність свідчить про те, що більше п'ятисот компаній в

усьому світі складають спеціальні звіти про природоохоронну

діяльність, хоча не завжди щорічно. Екологічна звітність особ�

ливо розвинена в Північній Америці й Західній Європі [1]. Од�

нак відсутність відповідних національних стандартів обліку дає

підприємствам можливість широкого вибору інформації, яка

включається у звіти. Тому підприємства надають мало

кількісної інформації на регулярній основі, що не дозволяє ко�

ристувачам визначити динаміку впливу екологічних проблем

на їх фінансове становище й результати діяльності [3]. Однією

з причин недостатності кількісних даних у фінансових звітах

закордонних компаній є надмірна складність розрахунку

кількісних показників, а також відсутність конкретних мето�

дик і рекомендацій з його проведення.

В Україні вся сукупність інформації щодо природоохо�

ронної діяльності підприємств суворо регламентована, має

спеціально розроблені та затверджені Держкомстатом Ук�

раїни уніфіковані форми (рис. 1) [7; 8]. Вони надаються

тільки в органи державної статистики, не підлягають обо�

в'язковому аудитові й опублікуванню, і, отже, не доходять

до широкого кола користувачів статистичних звітів. Крім

того, у статистичному звіті відсутні дані про екологічні зо�

бов'язання підприємств, а повідомляється лише про фактич�

но здійснені капітальні вкладення на заходи щодо охорони

й раціонального використання природних ресурсів, а також

про поточні витрати на природоохоронні заходи.

Система екологічної інформації та статистика охорони

довкілля в Україні в сфері управління відходами представле�

на державною статистичною звітністю про відходи. Вона ве�

деться відповідно до державного класифікатора ДК 010�98

"Класифікатор управлінської документації" [4], установленої

номенклатури відходів, має уніфіковані форми та регулюєть�

ся Постановою КМУ "Про затвердження Порядку ведення

державного обліку та паспортизації відходів" [5, п.5], нака�

зами Держкомстату України. Всі існуючі форми державної
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Рис. 2. Система факторів впливу на розвиток та удосконалення
статистичної звітності в частині природних ресурсів та охорони

навколишнього середовища

*Розроблено автором.

статистичної звітності про відходи та інструкції щодо поряд�

ку складання цих форм розробляються Міністерством еко�

логії та природних ресурсів України за можливою участю

інших зацікавлених органів виконавчої влади, погоджуються

з Міністерством охорони здоров'я і затверджуються Держав�

ною службою статистики України. Статистична

звітність у частині небезпечних відходів ведеться за

окремою формою. Підприємства заповнюють фор�

ми державної статистичної звітності на підставі до�

кументів первинного обліку і подають їх в установ�

леному порядку територіальним органам державної

статистики та відповідним органам виконавчої вла�

ди.

Нині існуюча система має ряд суттєвих недоліків.

Так, наприклад, статистична форми № 2�тп (водгосп)

"Звіт про використання води" не подається до

органів статистики, але подається регіональним

органам Держводгоспу та місцевим податковим

органам. Відповідно до пункту 1.3 Інструкції щодо

заповнення форми № 2�ТП (водгосп) "Звіт про ви�

користання води", яку затверджено наказом Держ�

комстату України від 30 вересня 1997 р. №230 та за�

реєстровано в Міністерстві юстиції України 16 жов�

тня 1997 р. за № 480/2284, всі водокористувачі, що

включені в перелік звітуючих підприємств згідно п.

1.1, зобов'язані в термін, вказаний органами Держ�

водгоспу України, але не пізніше 5 числа, наступно�

го за звітним кварталом, подати звіти по формі № 2�

ТП (водгосп) про використання води регіональним

органам Держводгоспу України. Одночасно копії

звітів подаються водокористувачами своїй вище�

стоящій організації, місцевим органам охорони на�

вколишнього природного середовища та місцевим

податковим адміністраціям. Зауважимо, що цей ста�

тистичний звіт (адже його затверджено наказом Дер�

жкомстату України) не подається в статистичні орга�

ни, але подається в податкові органи.

Питання впровадження та застосування

звітності про екологічну відповідальність у високо�

розвинених країнах світу врегульовано Глобальною

ініціативою зі звітності. Вона створена в 1997р. за

сприяння Коаліції для екологічно відповідального

бізнесу відповідно до програми ООН з навколиш�

нього середовища [6, с. 138]. Маючи на меті підвищення

якості та корисності звітності в сфері сталого розвитку, Ко�

аліцією було визначено фактори розвитку та удосконален�

ня формування екологічних статистичних звітних доку�

ментів. До них віднесено наступні (рис. 2).

До чинників удосконалення еко�

логічної статистики слід віднести на�

ступні.

— Ратифікація Україною багать�

ох міжнародних документів:

a) Рамкової конвенції ООН про

зміну клімату та Кіотського протоко�

лу до неї;

b) Конвенції про транскордонне

забруднення повітря на великі

відстані;

c) Стокгольмської конвенції про

стійкі органічні забруднювачі;

d) Базельської конвенції про не�

безпечні відходи тощо.

— Стрімкий розвиток національ�

ного екологічного законодавства.

— Необхідність отримання

статистичної інформації, порівнян�

ної з відповідними даними в краї�

нах ЄС.

— Необхідність надання інфор�

мації згідно з програмою міжнарод�

них опитувальників Євростату,

ОЕСР, ООН, Європейського агент�

ства з навколишнього середовища.

* Складено автором.

Рис. 1. Система екологічної звітності в Україні
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Приведення у відповідність з прин�

ципами європейського права за гально�

державної системи управління повод�

женням з відходами та формування

відповідних механізмів сфери перероб�

ки відходів на національному та регіо�

нальному рівні дасть змогу реформуван�

ня вимог та положень Закону "Про відхо�

ди".

В умовах активних глобаліза�

ційних процесів сталого розвитку з

метою інтеграції в європейський еко�

номічний простір та створення єдиної

методології звітності в сфері відходів,

при її складанні необхідне запровад�

ження правил дотримання наступних

принципів (рис. 3):

ВИСНОВКИ
У зв'язку із запровадженням в

Україні міжнародних стандартів ста�

тистики, системи національних ра�

хунків, нової класифікації видів еко�

номічної діяльності,  комплексний

еколого�статистичний облік слід

здійснювати відповідно до міжнарод�

них стандартів, організувавши моні�

торинг екологічних змін, що відбува�

ються у навколишньому природному

середовищі і викликані життєдіяльн�

істю людини. Це дозволить створити

інформаційну базу для формування

соціально�економічної та екологічної

політики держави, стратегії сталого

екологічно збалансованого її розвит�

ку та надання міжнародним екологі�

чним і економічним організаціям

відповідної об'єктивної інформації.

Удосконалення екологічної статисти�

ки в рамках Стратегії розвитку дер�

жавної статистики на період до 2015

р. повинно передбачати наступні напрями.

— Розроблення й удосконалення класифікацій, що ви�

користовуються в екологічній статистиці, з урахуванням відпо�

відних класифікацій ЄС.

— Розроблення методології та запровадження держав�

ного статспостереження за утворенням та поводженням з

малонебезпечними відходами виробництва та споживання.

— Удосконалення методології та системи показників ста�

тистичного обліку методів видалення та обробки небезпеч�

них відходів, потужностей і устаткування для оброблення

відходів.

— Розроблення методології розрахунку викидів заб�

руднювальних речовин та парникових газів від використан�

ня палива на побутові потреби в домогосподарствах.

— Запровадження державного статспостереження за ви�

кидами забруднювальних речовин та парникових газів від вико�

ристання палива промисловою, будівельною та іншою вироб�

ничою технікою.

— Створення сателітних екологічних рахунків.
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Рис. 3. Система принципів відповідно до Коаліції
для екологічно відповідального бізнесу

* Узагальнено та структуровано автором за матеріалами [6; 7].
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