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ситет. В рамках внешнего визита были проведены 
встречи с руководством вуза, руководителями учебных 
программ, студентами, выпускниками и преподавателя-
ми. Особое внимание было уделено общению экспертов 
с представителями бизнес-среды. По результатам рабо-
ты было отмечено надлежащее качество программ, за-
явленных к аккредитации. Международная аккредитация 
отдельных специальностей университета в целом под-
тверждает высочайшее качество подготовки студентов и 
магистрантов по всем специальностям и дает право вы-
давать выпускникам аккредитованных специальностей 
дипломы собственного образца, признаваемые не толь-
ко в Казахстане, но и на международном уровне. 

5. Интегрированная предпринимательская 
культура. Инновационно-предпринимательские уни-
верситеты, во многом подобно компаниям, работаю-
щим в сфере высоких технологий, формируют культуру 
деятельности, ориентированную на необратимость 
изменений. Начало этой новой культуре может поло-
жить сравнительно простая институциональная идея 
изменений, позднее вырастающая в совокупность ус-
тойчивых представлений, которая, после распростра-
нения внутри академической среды становится обще-
университетской культурой. Поскольку идеи и практики 
взаимодействуют между собой, культурная и символи-
ческая сторона университета особенно важна в культи-
вировании институциональной идентичности и особой 
репутации, что также присуще Карагандинскому эконо-
мическому университету Казпотребсоюза. КЭУ имеет 
почти полувековую историю сначала кооперативного, 
затем широко профильного экономического университе-
та, занимающего устойчивую нишу не только на регио-
нальном, но на национальном рынке образовательных 
услуг, с вполне обозримыми перспективами интеграции 
в образовательную систему стран СНГ и Европы. 

Таким образом, на сегодняшний день современным 
университетам необходимы конкретные точки фокуси-
рования, помогающие им решать проблему имеющего-
ся дисбаланса и по-новому взглянуть на свою полез-
ность для общества. Им нужно постоянно искать жиз-
неспособные ниши в экологии индустрии знаний, кото-
рая становится все более международной и рассредо-

точивается среди университетов, не ограничивающих-
ся рамками формального высшего образования. 

Несомненно, серьезные инновации в характере де-
ятельности университета означают, что некоторые 
ключевые задачи и глубинные структуры изменяются 
настолько, что сами могут непосредственно влиять на 
долгосрочное развитие организации. Такую трансфор-
мационную работу нужно проводить годами или же 
десятилетиями. Продолжительная последовательная 
работа требует коллективной деятельности, ведущей к 
новым практикам и взглядам, предприимчивых шагов, 
связанных с принятием рисков и обретением необходи-
мой гибкости. Следовательно, пути трансформации яв-
ляются единственным средством управления запросами 
и расширения возможностей ответа. В совместной рабо-
те всех обозначенных нами элементов инновационно-
предпринимательского университета решающая роль 
роль отводится сфокусированности университета. 

Понятие "сфокусированный университет" указывает 
на тип образовательной организации, который понадо-
бится все более широкому классу университетов для 
устойчивого развития. В крайне непростых условиях 
университеты могут стать здоровее, развивая способ-
ности к решению проблем при помощи гибкого фокуси-
рования. Но они должны быть необычайно вниматель-
ны в своем развитии. Сталкиваясь со сложностью и 
неопределенностью, им придется заявлять о себе по-
новому во взаимодействии с внешней средой. Между 
тем они по-прежнему должны будут оставаться уни-
верситетами, неизменно руководствующимися образо-
вательными ценностями, связанными с преподава-
тельской и научно-исследовательской деятельностью. 
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ЕКОЛОГІЧНА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ  

ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ З ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ 
 
Досліджено актуальні проблеми екологічної звітності підприємств в умовах реалізації державної екологічної по-

літики в Україні. Визначено стратегічні напрями їх вирішення у частині розширення екологічних показників статис-
тичної, фінансової, податкової звітності. Доповнено принципи та елементи нефінансової звітності, зокрема її еко-
логічної складової, для удосконалення національної інформаційної системи з охорони довкілля. 

Ключові слова: екологічна звітність, екологічний показник, інформаційна система, охорона довкілля, сталий роз-
виток, соціальна відповідальність, Глобальний договір. 

Исследованы актуальные проблемы экологической отчетности предприятий в условиях реализации государст-
венной экологической политики в Украине. Определены стратегические направления их решения в части расширения 
экологических показателей статистической, финансовой, налоговой отчетности. Дополнены принципы и элемен-
ты нефинансовой отчетности, в частности ее экологической составляющей, для совершенствования националь-
ной информационной системы по охране окружающей среды. 

Ключевые слова: экологическая отчетность, экологические показатели, информационная система, охрана окру-
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Actual problems of enterprises' ecological reporting under the conditions of realization of state ecological policy in Ukraine 
are investigated. Strategic directions of their solving with the view of ecological indicators of the statistical, financial, tax 
reporting are identified. Principles and elements of nonfinancial reporting and particularly its ecological component for the 
purpose of improvement of the national information system of environment protection are supplemented. 

Key words: ecological reporting, ecological account, information system, environmental protection, sustainable 
development, social responsibility, Communication on Progress. 

 
В умовах інтеграції економіки України у світовий 

економічний простір великого значення в реалізації 
екологічної політики набуває забезпечення достовірної 

інформації про природоохоронну діяльність суб'єктів 
господарювання. Тому в Основних засадах (стратегії) 
державної екологічної політики України на період до 
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2020 р., затверджених Законом України від 
21.12.2010 р. № 2818-VI, зазначено, що одним із основ-
них завдань реформування державної екологічної полі-
тики є створення національної інформаційної системи з 
охорони довкілля. Першочергова роль відповідно від-
водиться всебічному моніторингу екологічної діяльності 
суб'єктів господарювання на основі форм статистичної, 
податкової, фінансової та нефінансової звітності. Проте 
відсутність необхідних екологічних даних в обов'язковій 
звітності підприємств, а також чітко визначених законо-
давчих вимог щодо показників і повноти розкриття ін-
формації призводить до зниження конкурентоспромож-
ності та рівня екологічної свідомості українських підпри-
ємців. Тимчасом, у розвинених країнах світу із 
250 найбільших компаній 80 % складають нефінансові 
звіти, а в країнах, що розвиваються, із 2,2 тис підпри-
ємств – 45 %. На відміну від міжнародної практики в 
Україні, серед 100 найбільших підприємств лише 10 % 
складають та оприлюднюють такі звіти [7]. Це значно 
ускладнює одержання повної й достовірної інформації 
про екологічну діяльність підприємств, дотримання 
екологічних стандартів при виробництві та реалізації 
продукції, здійснення заходів із попередження негатив-
ного впливу суб'єктів господарювання на довкілля. 

Вагомий внесок у дослідження проблем бухгалтер-
ського обліку, економічного аналізу та звітності, у тому 
числі її екологічної складової, зробили такі вітчизняні й 
іноземні вчені: В.Д. Базилевич, Б.В. Буркинський, 
Д. Вальтер, В.М. Геєць, Г.І. Купалова, Д. Медоуз, 
Л.Г. Мельник, Й. Рандерс, В.Г. Швець та ін. Вони роз-
робили теоретичні засади гармонізації екологічної звіт-
ності до європейських стандартів, екологічного підпри-
ємництва та запровадження "зелених" стандартів ве-
дення бізнесу. Проте, недостатньо уваги нині приділя-
ється розкриттю інформації про екологічну діяльність 
підприємств у статистичній, фінансовій та податковій 
звітності, потребує поліпшення нормативно-правове 
забезпечення, відсутня єдина методика складання не-
фінансової звітності. Тому зазначені питання потребу-
ють подальшого вивчення та вирішення. 

Метою статті є удосконалення теоретико-
методологічних і практичних засад складання екологіч-
ної звітності для забезпечення прозорості природоохо-
ронної діяльності та сприяння виходу українських під-
приємств на міжнародні ринки. Для досягнення цієї ме-
ти визначено такі завдання: 

 дослідження методичних та організаційно-
практичних аспектів формування звітності про екологіч-
ну діяльність підприємств (статистичної, фінансової, 
податкової); 

 виявлення слабких сторін чинних нормативно-
правових актів у частині регулювання природоохорон-
ної діяльності; 

 визначення й обґрунтування напрямів поліпшен-
ня організації складання екологічної звітності в Україні. 

Інформація про екологічну діяльність підприємств 
розкривається у кількох видах звітності – статистичній, 
податковій, фінансовій та нефінансовій. Звітність міс-
тить інформацію про результати економічної, екологіч-
ної та інших видів діяльності суб'єктів господарювання, 
активи, пасиви, рух грошових коштів, інші явища та 
процеси в економічній, екологічній, соціальній сферах. 
Розглянемо детальніше існуючі види звітності підпри-
ємств для виявлення та вирішення законодавчих, ме-
тодологічних, організаційних проблем при їх складанні 
й удосконалення національної інформаційної системи з 
охорони довкілля. 

Статистична звітність. Статистичне дослі-
дження природоохоронної діяльності підприємств пе-

редбачає наскрізне спостереження за виробництвом 
екологічних товарів, наданням екологічних послуг, за-
стосуванням екологічно безпечних технологій для ви-
робництва інших товарів, зменшенням і попередженням 
викидів у атмосферу шкідливих речовин, скидів у водні 
об'єкти, утворенням та утилізацією відходів, станом 
екологічних зобов'язань, екологічних доходів і витрат, 
інвестиціями в природоохоронну сферу та ін. Для зби-
рання основних статистичних даних про функціонування 
підприємств та організацій усіх видів економічної діяль-
ності і форм власності з 1998 р. використовуються уніфі-
ковані форми державного статистичного спостереження. 
Перелік форм державних статистичних спостережень 
міститься у Загальному табелі (переліку) форм держав-
них статистичних спостережень на 2012 р., який розроб-
лений і затверджений Державною службою статистики 
України (наказ від 30.11.2011 р. № 327). Табель містить 
176 форм державних статистичних спостережень і дода-
тків до них за 34 розділами, серед яких екологічним про-
блемам присвячено лише розділ 23 "Статистика екології" 
та виокремлено три форми звітів: 

 № 2-ТП (повітря) "Звіт про охорону атмосферно-
го повітря" (річний, квартальний); 

 № 1-екологічні витрати "Витрати на охорону на-
вколишнього природного середовища та екологічні пла-
тежі" (річний); 

 № 1-відходи "Поводження з відходами" (річний). 
Вони містять інформацію про результати екологічної 

діяльності підприємств, викиди шкідливих речовин в ат-
мосферу, водні об'єкти, утворення та утилізацію відходів, 
оцінку витрат на охорону навколишнього природного 
середовища та ін. Незважаючи на це, ряд недоліків ор-
ганізаційного характеру ускладнюють процес складання 
та подання таких звітів державним статистичним орга-
нам. Зокрема, неузгодженість термінів подання форм 
державних статистичних спостережень утруднює аналіз 
їх показників. Це призводить до значних викривлень ін-
формації та порушення періодичності здійснення приро-
доохоронних заходів на вітчизняних підприємствах. 

Форма державного статистичного спостереження 
№ 2-ТП (повітря) "Звіт про охорону атмосферного пові-
тря" містить інформацію про обсяги викидів забрудню-
вальних речовин в атмосферу, їх очищення, джерела 
викидів, заходи щодо зменшення та попередження ви-
вільнення шкідливих речових в атмосферне повітря. 
Звіт складають суб'єкти господарювання за обсягами 
потенційних викидів забруднювальних речовин та пар-
никових газів у атмосферу. За таких умов зменшується 
відповідальність суб'єкта господарювання у разі недо-
тримання визначених законодавством екологічних 
норм. Крім того, відсутність ефективної системи розра-
хунку обсягу вивільнених шкідливих речовин при про-
веденні перевірок державними органами значно ускла-
днюють процес моніторингу екологічних явищ і процесів 
на підприємствах. Звіт № 2-ТП (повітря) подається 
структурними підрозділами відокремлено від головного 
підприємства. Тому головні підприємства не в змозі 
врахувати повною мірою результати діяльності своїх 
підрозділів щодо охорони атмосферного повітря, від-
слідковувати сукупний обсяг сумарних викидів забруд-
нювальних речовин та парникових газів підприємства в 
цілому та вжити відповідних заходів, спрямованих на 
зменшення викидів забруднювальних речовин і парни-
кових газів у повітря. 

У формі державного статистичного спостереження 
№ 1-витрати "Витрати на охорону навколишнього при-
родного середовища та екологічні платежі" відобража-
ється інформація про капітальні інвестиції підприємств, 
поточні витрати на охорону довкілля, екологічні зобо-
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в'язання, пов'язанні з ними екологічні платежі, послуги 
природоохоронного призначення. Проте у складі еколо-
гічних платежів відображаються лише збори за забруд-
нення навколишнього природного середовища та 
штрафи за адміністративні правопорушення у сфері 
природокористування. Неврахування інших екологічних 
податків та зборів (екологічний податок, рентна плата 
за нафту, природний газ і газовий конденсат, плата за 
користування надрами та ін.) значно знижує прозорість 
статистичного звіту щодо природоохоронної діяльності 
підприємства та дозволяє йому позиціонувати себе як 
представника "зеленого" бізнесу, незважаючи на велику 
кількість податків і зборів за перевищення норм забру-
днення природного середовища. 

Дані про наявні відходи, класи небезпеки та пово-
дження з ними протягом звітного періоду розкривають-
ся у формі державного статистичного спостереження 
№ 1-відходи "Поводження з відходами". Звіт подають 
юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які утво-
рюють, утилізують, обробляють, зберігають відходи І-ІV 
класів небезпеки. При цьому існують суперечності щодо 
віднесення певних видів відходів до визначених класів 
небезпеки. Для розв'язання цієї проблеми необхідно 
застосовувати Державний класифікатор відходів (ДК 
005-96), ухвалений наказом Державного комітету стати-
стики України від 26.02.1996 р. № 89. Крім того, у звіті 
"Поводження з відходами" слід розкривати інформацію 
про шкідливі речовини (продукти, сполуки) у вигляді 
готової продукції, яка підлягає подальшому викорис-
танню, напівфабрикати, призначені за технологією ви-
робництва для подальшої переробки з метою одержан-
ня готової продукції, а також небезпечні відходи, які 
надходять у водні об'єкти зі стічними водами та вики-
даються в атмосферне повітря. 

Фінансова звітність. При складанні підприємства-
ми фінансових звітів (форми № 1 "Баланс", № 2 "Звіт про 
фінансові результати", № 3 "Звіт про рух грошових кош-
тів", № 4 "Звіт про власний капітал", № 5 "Примітки до 
річної фінансової звітності") важливо дотримувати вимог 
щодо порядку їх заповнення. Міжнародними стандарта-
ми фінансової звітності визначено якісні характеристики 
фінансових звітів, яких варто дотримуватися при здійс-
ненні економічної, екологічної та інших видів діяльності. 
Вони безпосередньо стосуються і екологічної складової 
фінансових звітів у контексті переходу України на Міжна-
родні стандарти фінансової звітності. Так, у МСБО 1 
"Подання фінансових звітів" наведено такі основні якісні 
характеристики: безперервність, принцип нарахування, 
послідовність подання, суттєвість та об'єднання, порів-
няльна інформація. Розглянемо їх стосовно екологічних 
показників фінансової звітності: 

1) безперервність: складаючи фінансові звіти, вар-
то оцінювати здатність суб'єкта господарювання продо-
вжувати свою діяльність (економічну, екологічну та ін.) 
на безперервній основі. Винятком може бути лише лік-
відація підприємства або припинення діяльності; 

2) принцип нарахування: суб'єкт господарювання ві-
дображає екологічні показники фінансових звітів за 
принципом нарахування. Винятком можуть бути уточ-
нення Податкового кодексу України та екологічного зако-
нодавства щодо оцінки окремих екологічних показників; 

3) послідовність подання: подання та класифікація 
екологічних статей у фінансових звітах має зберігатися 
від одного періоду до іншого для забезпечення порів-
нянності інформації, контролю природоохоронної дія-
льності підприємств і вжиття необхідних заходів у разі її 
неефективного здійснення; 

4) суттєвість та об'єднання: кожний суттєвий 
клас екологічних статей слід подавати у фінансових 

звітахокремо. Статті, неподібні за характером або фун-
кціональним призначенням, варто подавати окремо, 
крім випадку, коли вони є несуттєвими; 

5) згортання: активи природоохоронного призна-
чення, екологічні зобов'язання, екологічні доходи та 
витрати не слід згортати, якщо цього не вимагають або 
не дозволяють облікові стандарти чи інші нормативно-
правові акти; 

6) порівняльна інформація: необхідно розкривати 
порівняну інформацію стосовно попереднього періоду 
щодо розміру екологічних показників, наведених у фі-
нансових звітах. У разі зміни або перекласифікації еко-
логічних статей у фінансових звітах порівняльні потріб-
но слід також перекласифікувати. 

Інформація про екологічні показники та їх зміну в 
процесі діяльності підприємств, впровадження приро-
доохоронних заходів міститься у трьох формах фінан-
сової звітності – Баланс, Звіт про фінансові результати 
та Примітки до річної фінансової звітності. Баланс на-
дає інформацію про необоротні активи природоохорон-
ного призначення, запаси екологічно безпечної сирови-
ни, матеріалів, товарів, екологічні зобов'язання, стан 
розрахунків за екологічними податками і зборами, еко-
логічні капітальні вкладення, інвестиції в природоохо-
ронну сферу та ін. Звіт про фінансові результати надає 
користувачам повну, правдиву, неупереджену інфор-
мації про екологічні доходи і витрати, прибутки та збит-
ки від екологічної діяльності підприємства. Примітки до 
річної фінансової звітності містять пояснення щодо 
екологічних показників інших фінансових звітів. У примі-
тках розкривається деталізована інформація про права 
за користування природними ресурсами, капітальні 
витрати на поліпшення земель, природні ресурси, біо-
логічні активи та ін. На обсяг інформації про екологічну 
діяльність підприємств, яка міститься у Примітках до 
річної фінансової звітності, впливає низка чинників, зо-
крема вид економічної діяльності підприємства, а також 
вимоги чинного законодавства щодо розкриття у звіт-
ності інформації природоохоронного призначення. 

Вагомим недоліком існуючих форм звітності є відсу-
тність окремих розділів або статей щодо екологічних 
показників діяльності підприємств. Інформація про ви-
робництво та реалізацію екологічних товарів і послуг, 
запровадження екологічно чистих технологій, зменшен-
ня та попередження забруднення навколишнього при-
родного середовища шкідливими речовинами, утво-
рення та утилізацію відходів, виконання екологічних 
зобов'язань перед суспільством міститься лише у скла-
ді інших показників фінансової звітності або не розкри-
вається взагалі. Це зменшує ступінь довіри суспільства 
до екологічного підприємництва в Україні та знижує 
рівень екологічної свідомості підприємців. Крім того, 
недосконалість податкового законодавства у частині 
визначення штрафів за недотримання екологічних норм 
і стандартів ведення бізнесу призводить до значних 
викривлень у звітності та небажання запроваджувати 
дорогі екологічні технології. Не менш вагомою пробле-
мою є великі обсяги інвестування у розвиток "зеленого" 
бізнесу та незацікавленість суб'єктів господарювання в 
реалізації екологічних проектів. 

Податкова звітність. Докладніша інформація 
щодо стану екологічних зобов'язань підприємства, зок-
рема у частині нарахування та сплати екологічних по-
датків, зборів, інших обов'язкових платежів наводиться 
у податковій звітності. Існує майже чотири десятки ви-
дів форм податкової звітності, серед яких значне місце 
відводиться звітності щодо екологічних податків і збо-
рів. Податкова звітність про екологічні обов'язкові пла-
тежі включає в себе податкові декларації та розрахунки 
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відповідно до видів екологічних податків і зборів, які 
сплачують підприємства. Зазвичай екологічна податко-
ва звітність містить дані про нараховані податкові зобо-
в'язання за певний період, розміри штрафів за забруд-
нення навколишнього природного середовища або не-
своєчасну сплату екологічних податків до бюджету. 
Проте, нині підприємствам вигідніше сплачувати еколо-
гічні податки та збори, ніж запроваджувати екологічні 
технології для зменшення негативного впливу на до-
вкілля і величини податкових зобов'язань перед бю-
джетом. Так, екологічним законодавством визначено 
такі розміри екологічного податку, грн за 1 тонну: за 
забруднення водних об'єктів – від 25,05 до 5137,9, за 
розміщення відходів – від 0,27 до 762,3, за викиди в 
атмосферне повітря пересувними джерелами забруд-
нення – від 32,67 до 100,19, стаціонарними джерелами 
забруднення – від 50,09 до 1692679,53 [8, ст. 243-246]. 

Нефінансова звітність. Вирішення проблем від-
сутності екологічних показників у обов'язкових формах 
звітності можливе шляхом запровадження практики 
нефінансового звітування та розробки методики скла-
дання її екологічної частини. У європейських країнах 
нефінансову звітність складають та подають у різних 
формах, серед яких основними є: 

1) Звіт з прогресу Глобального договору ООН 
(CommunicationonProgress – СОР); 

2) Звіт зі сталого розвитку Глобальної ініціативи зі 
звітності (GlobalReportingInitiative – GRI); 

3) інші соціальні звіти, які самостійно розробляють-
ся підприємствами. 

Звіт з прогресу містить інформацію про відповідність 
господарської діяльності десяти принципам, визначе-
них Глобальним договором ООН. Вони об'єднані у такі 
групи: права людини, трудові відносини, екологічні, ан-
тикорупційні принципи (рис. 1). Серед екологічних 
принципів, яких повинні дотримуватися комерційні ком-
панії, слід виокремити такі: 

 обережність при вирішенні екологічних проблем; 
 ініціативність щодо поширення екологічної від-

повідальності та свідомості; 
 стимулювання розвитку і поширення екологічно 

чистих технологій. 
Важливо підкреслити, що участь у Глобальному до-

говорі ООН та оприлюднення Звіту з прогресу дозволяє 
підприємствам отримати ряд переваг: стимулювання 
виходу на міжнародні ринки, встановлення ділових зв'я-
зків із підприємствами інших країн світу, участь у між-
народних програмах з державного управління, охорони 
навколишнього середовища та соціального розвитку, 
реалізація екологічних товарів і послуг, обмін досвідом 
щодо організації підприємницької діяльності, викорис-
тання сировини, новітньої техніки та технологій, прийн-
яття управлінських рішень. 

Недоліком вищевказаної форми звітності є відсут-
ність чітко визначених вимог і методик щодо складання 
звіту. Існування принципів ведення бізнесу – недостат-
ня умова повного розкриття інформації про екологічну 
діяльність підприємств. Крім того, суб'єктам господарю-
вання варто вчасно звітуватися за такою формою звіт-
ності перед керівництвом Глобального договору ООН.  

 

 ПРИНЦИПИ
Глобального договору ООН 

Права людини Трудові відносини Екологічні принципи Антикорупційні 
принципи

1) обережність при вирі-
шенні екологічних проблем; 
2) ініціативність щодо 
поширення екологічної 
відповідальності та сві-
домості; 
3) стимулювання розвитку 
і поширення екологічно 
чистих технологій 

1) свобода зібрань і діє-
вість колективних угод; 
2) заборона обов'язкової 
та примусової праці; 
3) заборона дитячої праці; 
4) подолання дискриміна-
ції щодо зайнятості та 
працевлаштування 

1) забезпечення дотри-
мання та захисту прав 
людей; 
2) недопущення пору-
шення прав людей 
внаслідок діяльності 
суб'єктів господарювання 

1) протидія корупції 
у тому числі здир-
ництву 

 
 

Рис. 1. Система принципів Глобального договору Організації Об'єднаних Націй * 
 
* Складено за матеріалами [11]. 

 
У разі неподання підприємством форми звіту в за-

значений річний термін вона вважається "пасивною", а 
підприємство зараховують до складу суб'єктів господа-
рювання, які не виконують або несвоєчасно виконують 
свої зобов'язання, та з часом вилучають зі складу учас-
ників Глобального договору. Враховуючи те, що в Укра-
їні ця форма звітності лише починає використовуватися 
підприємствами, існує великий ризик неправильного 
розкриття інформації у звітності та подальшого форму-
вання національної інформаційної системи з охорони 
довкілля, а також недовіри до суб'єктів звітування з 
боку світової спільноти. 

Іншою поширеною формою нефінансової звітності 
підприємств є Звіт зі сталого розвитку Глобальної ініці-
ативи зі звітності (GRI). На відміну від Звіту з прогресу, 
Глобальною ініціативою зі звітності видано рекоменда-
ції щодо складання та подання звітності зі сталого роз-

витку. У них визначено ряд принципів щодо складання 
звітності зі сталого розвитку, об'єднаних у такі групи: 

1) системоутворювальні принципи підготовки звіт-
ності – відкритість, залучення зовнішніх користувачів, 
верифікація; 

2) принципи інформаційної наповненості – повнота, 
відповідність концепції сталого розвитку, значимість; 

3) принципи щодо якості та достовірності – точ-
ність, об'єктивність, порівняність; 

4) принципи, які визначають доступність – якість, 
своєчасність [5; 10]. 

Результати комплексного аналізу звітності свідчать 
про необхідність оцінки ефективності діяльності підпри-
ємств за трьома аспектами: економічним, соціальним та 
екологічним. Саме такі три розділи, як правило, предста-
влені і в нефінансових звітах суб'єктів господарювання 
країн світу. Українські підприємства лише починають 
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використовувати принципи корпоративної соціальної 
відповідальності у своїй господарській діяльності та ін-
струменти нефінансового звітування. Найпоширенішими 
показниками нефінансової звітності підприємств в Украї-
ні є: умови праці, розвиток людського капіталу; збере-
ження навколишнього природного середовища, благо-
дійна діяльність, співпраця з громадськими організаціями 
та ін. Водночас, дані щодо екологічних наслідків вироб-
ництва, основні екологічні показники, мета та стратегія 
вирішення екологічних проблем здебільшого перебува-
ють поза увагою суб'єктів господарювання. 

Досліджено, що екологічні закони у країнах світу об-
межують екологічні наслідки діяльності підприємств, 
регулюють порядок складання та оприлюднення еколо-
гічної звітності. В Україні відсутнє законодавство, яке 
сприяє розвитку соціально відповідального бізнесу та 
складанню нефінансової звітності, хоча й функціонує 
ряд організацій, діяльність яких спрямована на розви-
ток нефінансового звітування. Зокрема, це Консульта-
тивна рада з розробки Національної концепції розвитку 
соціальної відповідальності бізнесу, Центр розвитку 
корпоративної соціальної відповідальності, Спільнота 
соціально відповідального бізнесу в Україні й інші гро-
мадські організації. Незважаючи на це, відсутність нор-
мативно-правового забезпечення та методик складання 
нефінансових звітів значно ускладнює функціонування 
національної інформаційної системи з охорони довкілля 
та вихід українських підприємств на міжнародні ринки. 

З огляду на вищезазначене варто визначити форму 
нефінансових звітів, відповідно до якої мають звітува-
тися суб'єкти господарювання в Україні. Основними 
елементами звітності мають бути: характеристика під-
приємства; опис діяльності та стратегії розвитку, інфо-
рмація про підходи до корпоративного управління; еко-
номічні, екологічні та соціальної показники діяльності 
підприємства. При цьому особливу увагу варто приді-
лити екологічним показникам нефінансових звітів і на-
водити їх у розрізі таких складових: основні засади еко-
логічної політики суб'єкта господарювання; сировина та 
матеріали, що використовуються підприємствами у сво-
їй діяльності; споживання та реалізація електроенергії; 
обсяги використання та забруднення водних ресурсів; 
експлуатація та збереження земельних ресурсів; обсяги 
забруднення атмосферного повітря; використання 
транспортних засобів; виробництво екологічно чистих 
товарів і надання екологічних послуг; розмір штрафу та 
пені за недотримання вимог екологічного законодавст-
ва; витрати на поліпшення технічного оснащення та 

використання екологічно безпечних технологій, інші 
природоохоронні заходи підприємства. 

Отже, нефінансова звітність суб'єктів господарю-
вання як інструмент соціально відповідального бізнесу 
відіграє важливу роль у поліпшенні організації госпо-
дарської діяльності та підвищенні їх конкурентоспромо-
жності в умовах виходу на міжнародні ринки. В екологі-
чній звітності підприємства необхідно відображати не 
тільки витрати на природоохоронні заходи, штрафні 
санкції за порушення природоохоронного законодавст-
ва, а й шкоду, завдану підприємствами навколишньому 
середовищу, та заходи, спрямовані на її усунення. Уз-
годження термінів подання форм державних статистич-
них спостережень, розробка єдиної методики складання 
нефінансової звітності та розширення системи її екологі-
чних показників дозволять удосконалити національну 
інформаційну систему з охорони довкілля. Використання 
зазначених заходів сприятиме прозорості та повноті роз-
криття інформації про екологічну діяльність у звітності, 
поліпшенню процесу подання звітів до державних орга-
нів, доповненню економічних, соціальних та екологічних 
показників нефінансової звітності, а також розумінню 
показників екологічної звітності акціонерами, підприємст-
вами-контрагентами та потенційними інвесторами. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КАЗАХСТАНА  
В КОНТЕКСТЕ МИРОВЫХ ТРЕНДОВ 

 
Здійснено аналіз індикаторів економічної активності з метою оцінки реальних проблем соціальної сфери зайнято-

сті та безробіття населення Казахстану. 
Ключові слова: економічне зростання, зайнятість населення, самозайняте населення, частка зайнятих, світовий 

тренд. 

Осуществлен анализ индикаторов экономической активности с целью оценки реальных проблем социальной 
сферы занятости и безработицы населения Казахстана. 

Ключевые слова: экономический рост, занятость населения, самозанятое население, доля занятых, мировой тренд. 

The economic activity indicators for the purpose of assessment of the social sphere real problems of population employment 
and unemployment in Kazakhstan are analyzed. 

Key words: economic growth, occupancy of people, self-occupied people, part of occupied people, global trend. 
 

В условиях интеграции Казахстана в мировое эко-
номическое пространство и стремления занять достой-
ное место в рейтинге конкурентоспособных стран мира 
особое значение, на наш взгляд, имеют индикаторы, 
которые официально не входят в систему показателей 
конкурентоспособности, принятых Всемирным эконо-

мическим форумом и Институтом развития менедж-
мента. Эти показатели являются критериями для иден-
тификации принадлежности страны к группе индустри-
альных или постиндустриальных стран мира и рассчи-
тываются по сфере занятости населения страны.  
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