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МЕТОДОЛОГІЧНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБІРКОВИХ СТАТИСТИЧНИХ 
СПОСТЕРЕЖЕНЬ ЕКОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ ВІД ВИРОБНИЦТВА ОКРЕМИХ ВИДІВ  

ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА
2018 КОБИЛИНСЬКА Т. В. 

Кобилинська Т. В. Методологічне та методичне забезпечення вибіркових статистичних спостережень екологічних 

наслідків від виробництва окремих видів продукції тваринництва
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У 
сучасному глобальному інформаційному сві-

ті інформація набуває все більшого значення. 

Особливої уваги вимагає екологічна інфор-

мація, яка має враховувати європейські методоло-

гії та методики, адаптовані до наших національних  

і територіальних особливостей. Облік та розрахунки 

екологічних показників «зеленої» економіки країни 

потребують розробки нових і вдосконалення діючих 

систем обліку викидів небезпечних речовин в атмо-

сферне повітря країни у всіх галузях економіки в ці-

лому та в сільському господарстві (галузь тваринни-

цтва) зокрема.

Як свідчить європейська практика, діяльність 

галузі тваринництва (утримання поголів’я великої ро-

гатої худоби та свиней, розведення птиці) досить сут-

тєво впливає на якість атмосферного повітря країни. 

Слід наголосити, що зростання динаміки об-

сягів викидів небезпечних речовин від виробництва 

продуктів тваринництва зумовило загострення еко-

логічних проблем. Їх, як свідчить аналіз наукових 

джерел [1–3], спричинило прогресуюче забруднення 

атмосфери, а також виснаження майже всіх природ-

них ресурсів.

Усе це дає підстави ставити нові, більш складні 

завдання перед статистичною наукою та практикою, 

зумовлює необхідність розробки нових підходів до 

обліку та звітності екологічних наслідків діяльності 

сільськогосподарських підприємств.

Особливий внесок у вирішення методологіч-

них і методичних питань впливу на економічний 

розвиток суспільства та наслідків забруднення вне-

сли віт чизняні та зарубіжні вчені Б. Данилишин,  

С. Дорогунцов, В. Третяк, Г. Обиход, А. Степанеко,  

М. Хвесик та ін. Розробкою методологічних і методич-

них аспектів розвитку і формування елементів обліку  

в екологічній та сільськогосподарській статистиці 

займалися: С. Герасименко, О. Гончар, В. Данилко,  

А. Єріна, О. Осауленко, Н. Парфенцева, М. Пугачова 

та ін. Водночас слід зазначити, що проблема форму-

вання методології державних статистичних спостере-

жень у галузі екології, зокрема щодо викидів забруд-

нюючих речовин сільськогосподарськими підпри-

ємствами, які займаються виробництвом продуктів 

тваринництва, остаточно залишається невирішеною. 

Дослідження шляхів її розв’язання набуває вагомого 

значення для сучасної державної статистики України, 

відповідно, подальшого розвитку статистичної науки 

та практики, оскільки цим значною мірою визнача-

ється якість інформаційного забезпечення управлін-

ня на всіх рівнях.

Метою статті є розробка та вдосконалення ме-

тодологічних засад і статистичне оцінювання вибір-

кових статистичних обстежень екологічних наслід-

ків, які зумовлені сільськогосподарською діяльністю 

підприємств, що займаються виробництвом продук-

ції тваринництва на основі проведених вибіркових 

статистичних обстежень .

Головну роль у системі статистичних показни-

ків відіграють статистичні спостереження, адже саме 

за інформацією, яка містить спостереження, форму-

ються і вдосконалюються статистичні показники для 

оцінки тих чи інших еколого-економічних явищ, у 

тому числі в галузі тваринництва [4; 5].

На даний час існує три джерела інформації щодо 

методології розрахунків обсягів викидів небезпечних 

речовин в атмосферу від тваринницьких комплексів 

і звіроферм:

 Методологічні положення з організації дер-

жавного статистичного спостереження з охо-

рони атмосферного повітря, затверджені На-

казом Державної служби статистки України 

від 23.03.2016 р. № 44 (зі змінами, затвердже-

ними наказом Держстату від 13.01.2017 р. № 9);

 Методика розрахунку викидів забруднюю-

чих речовин в атмосферу відт варинницьких 

ферм;

 Методологічне керівництво по розрахунку 

національних інвентаризацій викидів, яке 

розроблене спільно ЕМЕП (Спільна програ-

ма спостереження й оцінки переносу забруд-

нюючих речовин в атмосферне повітря на 

великі відстані в Європі) та ЄАНС (Єворпей-

ське агентство навколишнього середовища).

З
а оцінкою ЕМЕП, частка викидів метану від тва-

ринницьких комплексів в Європі складає при-

близно 20% загальних викидів галузі сільського 

господарства. Слід відзначити, що метан належить до 

парникових газів, обсяги та умови викидів якого ре-

гулюються міжнародними угодами (Рамкова конвен-

ція ООН про зміну клімату, а також Кіотський про-

токол до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату). 

За вказаними методиками в тваринництві до ка-

тегорії джерел зі значними викидами парникових га-

зів віднесені «кишкова ферментація тварин (код SNAP 

100400)» та «прибирання, зберігання та використання 

гною (код SNAP 100500)». Основними забруднюючи-

ми речовинами, що викидаються в атмосферне пові-

тря при виробництві продукції галузі тваринництва, є 

метан (СН4), аміак (NH3) та оксид азоту (NO).

З урахуванням положень Методики розрахунку 

викидів забруднюючих речовин в атмосферу від тва-

ринницьких комплексів і звіроферм автором прове-

дено розрахунок обсягів викидів небезпечних речо-

вин (метану та аміаку) як у цілому по Житомирській 

області, такі в розрізі районів.

Відповідно до розробленого спільно ЄМЕП/

ЄАНС Керівництва по інвентаризації атмосферних 

викидів забруднюючих речовин автором розроблено 

анкету вибіркового статистичного обстеження сіль-

ськогосподарських підприємств, які займаються ви-

робництвом продукції тваринництва (окремо по га-

лузях скотарства, свинарства та птахівництва).
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За допомогою спеціально розроблених анкет 
нами проведено вибіркове статистичне обстеження 
сільськогосподарських підприємств, які розташовані 
на території Житомирської області, метою якого було 
вивчення екологічної ситуації щодо вдосконалення 
організації обліку викидів небезпечних речовин від 
кишкової ферментації та утворення, зберігання та 
використання гною.

П
ершочергове значення при вибірковому об-
стеженні надавалося дослідженню організа-
ційно-правової форми обстежуваних підпри-

ємств; виду економічної діяльності за КВЕД-2010; чи-
сельності поголів’я окремих видів худоби та птиці (ве-
ликої рогатої худоби, свиней та птиці); ваги поголів’я 
сільськогосподарських тварин (усього, у тому числі 
ваги 1 голови); типу годування тварин (сухі корми, 
мішані та інші види); виду кормів; методам годування 
тварин; кількості спожитого корму; типу утримання; 
системі вентилювання приміщень; типу підлоги та 
підстілки, які використовуються в обстежених під-
приємствах; системам видалення та зберігання гною.

Вибіркове обстеження сільськогосподарських 
підприємств мало на меті визначити реальний стан 
повноти обліку викидів небезпечних речовин в ат-
мосферне повітря (за видами), які відбуваються в га-
лузі тваринництва як по підприємствах, так і по райо-
нах Житомирської області.

Як відомо, точність результатів обстежень за 
допомогою вибіркового методу залежить від розміру 
генеральної сукупності та обсягу проведеної вибірки. 
Одиницею відбору є сільськогосподарські підприєм-
ства області, які мають викиди небезпечних речовин 
від утримання: великої рогатої худоби; свиней; птиці.

Інформаційною базою для проведення вибір-
кового обстеження є дані державного статистичного 
спостереження за ф. № 2-ТП (повітря) та адміністра-
тивні дані обласного управління екологічної інспекції 
[6–8]. Для проведення вибіркового обстеження ство-
рений ряд генеральних сукупностей за адміністра-

тивно-територіальною ознакою (районами) та вида-

ми утримання худоби та птиці. У цілому обстежено  
71 сільськогосподарський товаровиробник п’яти райо-
нів Житомирської області, за період три роки поспіль. 

За результатами проведеного обстеження та 
розрахунків проведено порівняльний аналіз щодо 
матриці респондентів за даними галузевого держав-
ного статистичного спостереження (далі – ДСС) та 
респондентів вибіркового статистичного обстежен-
ня. Порівняння проводилося за даними реєстру Агро 
(відображені наявні сільськогосподарські підприєм-
ства), даними ДСС за формою № 2-ТП (повітря), де 
знаходять відображення показники обсягів викидів 
небезпечних речовин від сільськогосподарської ді-
яльності підприємств, і даними проведених автором 
вибіркових обстежень (табл. 1).

З
а результатами дослідження виявлено, що із  
10 сільськогосподарських підприємств, які 
утримують птицю, та із 52 сільськогосподар-

ських підприємств, які утримують свиней і є рес-
пондентами органів державної статистики, жоден не 
заповнює і не подає державне статистичне спостере-
ження за ф. № 2-ТП (повітря) «Звіт про охорону ат-
мосферного повітря», де повинні бути зазначені дані 
щодо обсягів викидів небезпечних речовин від їх гос-
подарської діяльності, тобто вони фактично відсутні 
у матриці звітуючих підприємств.

Також стає очевидним, що сільськогосподарські 
підприємства незацікавлені в поданні органам ста-
тистики даних щодо обсягів викидів небезпечних ре-
човин від їх господарської діяльності, зокрема вики-
дів від утримання великої рогатої худоби. Відповідно 
до «Методологічного керівництва по складанню на-
ціональних інвентаризацій викидів» нами розроблено 
алгоритм розрахунків викидів небезпечних речовин у 
галузі тваринництва, який наведено на рис. 1 [9; 10].

На основі показників емісії нами розраховано 
обсяги викидів небезпечних речовин в атмосферне 
повітря від сільськогосподарських підприємств Жи-
томирської області, які займаються вирощуванням 

птиці (табл. 2).

Таблиця 1

Порівняльна таблиця щодо кількості респондентів генеральної сукупності та обстежених птахофабрик, 

свинокомплексів та сільськогосподарських підприємств, які утримують велику рогату худобу

Підприємство

Кількість 

респондентів  

за даними 

реєстру АГРО

Кількість 

респондентів 

за ф. № 2-ТП 

(повітря)

Кількість  

обстежених 

респондентів, які 

займаються утри-

манням птиці

% обстежених 

підприємств  

до реєстру АГРО

Підприємства, які вирощують 
птицю 10 – 2 20,0

Підприємства, які вирощують 
свиней 52 – 5 9,6

Підприємства, які вирощують 
велику рогату худобу 216 1 13 6,0

Джерело: авторська розробка.
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 Виділити категорії домашніх тварин і розрахувати
середньорічну чисельність по кожному виду тварин 

Визначити для кожної категорії великої рогатої худоби 
або свиней, як проводиться використання гною:
у рідкому чи твердому стані 

Знайти КВ для кожного виду тварин  

 

Розрахувати обсяг викидів забруднюючих речовин 
(Езабруд_тварин) для кожної категорії худоби, враховуючи 
відповідну середньорічну чисельність кожної категорії 
(ААРтварин) і відповідний коефіцієнт викидів 
(КВзабруд_тварин)

Крок 1

Крок 2

Крок 3

Крок 4

Рис. 1. Алгоритм розрахунку викидів небезпечних речовин від сільськогосподарської діяльності підприємств,  

які займаються виробництвом продукції тваринництва

Джерело: авторська розробка.

Таблиця 2

Розрахунки викидів метану та аміаку від утримання птиці у сільськогосподарських підприємствах  

Житомирської області

Район

Чисельність 

птиці за даними 

реєстру Агро

Викиди  

метану, кг

Викиди  

аміаку, кг

Викиди 1 підприємства, кг на рік

метану аміаку

Андрушівський 44944 3505,6 16629,3 3505,6 16629,3

Бердичівський 62214 4852,6 23019,2 4852,7 23019,2

Житомирський 70000 5460,0 25900,0 5460,0 25900,0

Коростишівський 5000 390,0 1850,0 390,0 1850,0

Любарський 150 11,7 55,5 11,7 55,5

Новоград-Волинський 171460 13373,8 63440,2 13373,9 63440,2

Пулинський (Червоноармій-
ський) 102077 7962,0 37768,5 7962,0 37768,5

Хорошівський (Володимир-
Волинський) 1735 135,3 641,9 45,1 213,9

Усього по області 457 580 35 691,0 169 304,6 3 569,0 16930,5

Джерело: авторська розробка.

Станом на 1 січня 2016 р. утриманням птиці на 

території Житомирського регіону займалися 10 сіль-

ськогосподарських підприємств, які за даними реє-

стру Агро утримують 457,6 тисяч голів птиці та які, як 

зазначено вище, не є респондентами звітів за формою 

№ 2-ТП (повітря). 

Разом із цим проведено розрахунки за керів-

ництвом по інвентаризації атмосферних викидів за-

бруднюючих речовин «Методологічне керівництво 

по складанню національних інвентаризацій викидів» 

у рамках Конвенції про транскордонне забруднення 

повітря на великі відстані Європейської Економічної 

Комісії ООН на основі даних обстежених сільсько-

господарських підприємств, які утримують поголів’я 

птиці, за алгоритмом розрахунків викидів небезпеч-

них речовин (табл. 3).

Порівняння результатів розрахунків, проведе-

них за вітчизняною та за європейською методикою, 

показало, що обсяги аміаку, викинуті в середньому 

одним сільськогосподарським підприємством, які 

розраховувалися за вітчизняною методикою, станов-

лять 16930,46 кг на рік, а за європейською – 47800,8 кг  

на рік, що відрізняється у 2,8 разу. Результати вказа-

них досліджень підтверджують застарілість вітчиз-

няних методологічних вказівок, при цьому незнання 

респондентів про необхідність проведення інвента-

ризації викидів, інші об’єктивні та суб’єктивні чинни-

ки вказують на неефективність використання мето-

дологічних вказівок діючого зразка.

Слід зазначити, що одними з важливих є розра-

хунки викидів аміаку від утримання свиней та великої 

рогатої худоби. Вони проведені за методологічними 
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Таблиця 3

Розрахунки викидів аміаку від утримання птиці в обстежених сільськогосподарських підприємствах

Район

Середньорічна 

чисельність птиці  

за вибіркою, тис. голів

Коефіцієнт  

викидів NH
3

Обсяг  

викидів NH
3

Викинуто  

1 підприємством, 

кг на рік

Андрушівський 42530 0,48 20414,4 20414,4

Новоград-Волинський 156640 0,48 75187,2 75187,2

Усього по області 199170 0,48 95601,6 47800,8

Джерело: авторська розробка.

вказівками по аналогії з розрахунками по поголів’ю 

птиці (табл. 4).

У 
табл. 5 і табл. 6 надано розрахунки викидів 

в атмосферне повітря аміаку від утримання 

поголів’я свиней (окремо від свиноматок і сви-

ней, які знаходяться на відгодівлі) вибірковими сіль-

ськогосподарськими підприємствами. 

Зважаючи на те, що кожна із наведених вико-

ристаних методологій для проведення розрахунків 

Таблиця 4

Розрахунки викидів метану та аміаку від утримання свиней

Район

Чисельність 

свиней за дани-

ми реєстру Агро

Викиди  

метану, кг

Викиди  

аміаку, кг

Викинуто 1 підприємством, 

кг за рік

метану аміаку

Андрушівський 56 224 357 224 358

Бердичівський 223 892 1424 892 1425

Брусилівський 1 079 4316 6894 2158 3447

Романівський 52 208 332 208 332

Ємільчинський 25 100 159 100 160

Житомирський 24 96 153 48 77

Коростенський 3 599 14396 22997 14396 22998

Коростишівський 201 804 1284 134 214

Любарський 16 431 65724 104994 13145 20999

Малинський 10 697 42788 68353 21394 34177

Новоград-Волинський 1 202 4808 7680 1202 1920

Овруцький 3 669 14676 23444 14676 23445

Олевський 11 44 70 44 70

Попільнянський 1 714 6856 10952 1714 2738

Пулинський 
(Червоноармійський) 2 932 11728 18735 5864 9368

Радомишльський 78 312 498 312 498

Ружинський 6 819 27276 43573 6819 10893

Хорошівський (Володимир- 
Волинський) 9 36 57 36 58

Черняхівський 307 1228 1961 307 490

Чуднівський 55 220 351 220 351

Усього по області 49 183 196732 314268 4372 6984

Джерело: авторська розробка.

обсягів викидів небезпечних речовин в атмосферне 

повітря, зокрема аміаку, налічує значну кількість по-

казників, необхідно зазначити ті чинники, які най-

більше вливають на обсяги викидів. Вочевидь, голо-

вним серед показників, які необхідні для розрахунку 

обсягу викидів аміаку, є показник середньорічного 

поголів’я та виду гною, який утворюється та збері-

гається. На жаль, вітчизняна методика не враховує 

жодного з цих показників.
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Таблиця 5

Розрахунки викидів аміаку від утримання свиней

Район

Середньорічна 

чисельність  

свиноматок  

за вибіркою

Коефіцієнт викидів NH
3

Обсяги викидів, кг NH
3

твердий гній гнойова жижа твердий гній гнойова жижа

Андрушівський 26 18,2 15,8 473,2

Новоград-Волинський 156 18,2 15,8 2839,2 1216,6

Черняхівський 13 18,2 15,8 236,6

Усього по області 195 18,2 15,8 3549,0 1216,6

Джерело: авторська розробка.

Таблиця 6

Розрахунки викидів аміаку від утримання свиней

Район

Середньорічна 

чисельність 

свиней  

на відгодівлі  

за вибіркою

Коефіцієнт викидів NH
3

Обсяги викидів, кг NH
3

Викинуто NH
3
 

усього, кгтвердий 

гній

гнойова 

жижа

твердий 

гній

гнойова 

жижа

Андрушівський 396 6,5 6,7 2574,0 3047,2

Новоград-Волинський 695 6,5 6,7 4517,5 4636,4 13209,7

Черняхівський 198 6,5 6,7 1287,0 1523,6

Усього по області 1289 6,5 6,7 8378,5 4636,4 17780,5

Джерело: авторська розробка.

ВИСНОВКИ

Проведене нами вибіркове статистичне обсте-

ження сільськогосподарських підприємств, які займа-

ються виробництвом продукції тваринництва Жито-

мирської області, дозволило окреслити певні висно-

вки щодо необхідності розробки нової та, відповідно, 

вдосконалення існуючої системи статистичного об-

ліку та звітності обсягів викидів забруднюючих речо-

вин, ураховуючи специфічні особливості утримання 

тих чи інших видів тварин. Процес організації збору 

інформації з екологічної статистики потребує посиле-

ної уваги як з боку органів державної влади з питань 

екології, так і органів державної статистики. 

Безперечно, наведені пропозиції потребують 

подальших досліджень, обговорення, уточнення  

й апробації.                    
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