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ТHEORETICAL PRINCIPLES OF ECOLOGICAL ACCOUNTING DEVELOPMENT

Зростання значення екологічної інформації в процесі прийняття економічних рішень зацікавленими особами, а
також забезпечення сталого розвитку корпорацій зумовило виникнення екологічного обліку. Попри кілька десяL
тиліть його розвитку, багато теоретичні, організаційні та методичні положення залишаються недостатньо розроблеL
ними. Відсутність єдності поглядів вчених і практиків щодо місця екологічного обліку в системі видів обліку багато в
чому обумовлено дискусійним характером думок про поняття екологічного обліку, його предмет, об'єкти, методи та
ін.

Сучасна система інформації про природоохоронну діяльність різко відстає від потреби в ній, що значно гальмує
подальше вдосконалення чинного механізму природокористування. Очевидно, що для ефективності природоохоL
ронних заходів, необхідний точний облік екологічних витрат і результатів природоохоронної діяльності, причому
використовувати доцільно тільки такі показники, за якими ведеться достовірний облік.

Екологічна інформація має бути викладена в двох аспектах: кількісноLякісному; затратноLвартісному.
КількісноLякісний аспект передбачає, що повинні бути виміряні і визначені дані про добутих і використовуваних

природних ресурсах, виміряні скиди і викиди забруднюючих речовин, а також виявлено їх конкретні види, визначено
їх обсяги. ЗатратноLвартісний аспект пов'язаний з вартісним виразом заборгованості за користування природними
ресурсами.
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Виділення окремим рядком основних засобів, пов'язаних з природоохоронною діяльністю, дозволить отримати
всебічний аналіз динаміки їх розвитку. Окремі основні засоби не можна однозначно ідентифікувати як пов'язані з
природоохоронною діяльністю або з виробничим процесом. Такі основні засоби доцільно віднести до однієї з груп за
ступенем значущості цього об'єкта для кожного з процесів.

Екологічний облік є частиною традиційної облікової системи економічного суб'єкта, що включає оперативний,
бухгалтерський і статистичний облік, і може здійснюватися як окремо, так і в системі соціального обліку. Практичне
використання результатів дослідження може багато в чому сприяти більш достовірного визначення результативності
та ефективності екологічної діяльності корпорацій.

The growing environmental information importance in the process of economic decision by stakeholders, as well as
ensuring the sustainable development of corporations caused the emergence of environmental accounting. Despite several
decades of its development, many theoretical, organizational and methodological positions remain underdeveloped.
The absence of opinion unity of scientists and practitioners regarding the place of environmental accounting in the system
of accountingtypes caused a debatable nature of ideas about the environmental accounting concept, its subject, objects,
methods and others.

The existing system of information on environmental activities less the need for it, which significantly degrades the
further improvement of the nature management current mechanism. It is obvious that for the effectiveness of
environmental measures, it is necessary to accurately account for environmental costs and results of environmental
activities. It is advisable to use only those indicators on which reliable accounting is conducted.

Environmental information should be presented in two aspects: quantitative and qualitative; cost and effective.
Quantitative and qualitative aspect prognosticates the information availability of the extraction and use of natural

resources, discharges and emissions of pollutants. Their specific types are detected, their volumes are defined. The cost
and value aspect is related to the debtcost expression for the use of natural resources.

Emphasis of basic instrumentalities separately related to environmental activities will allow to obtain a comprehensive
analysis of their development dynamics. Separate basic instrumental itiescannot be unambiguously identified as related
to environmental activities or the production process. Such basic instrumental itiesshould be assigned to one of the
groups according to the degree of importance of this object for each of the processes.

Environmental accounting is part of the traditional accounting system of an economicsubject, which includes
operational, accounting and statistical accounting. It can be carried out both separately and in the system of social
accounting. The practical use of the research results contributes to a more reliable determination of the effectiveness and
efficiency of environmental activities of corporations.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Виникнення серед широкого кола зацікавле&

них осіб стурбованості результатами і наслідка&
ми екологічної діяльності економічних суб'єктів
зумовило необхідність формування масиву еко&
логічної інформації та стало основою для виник&
нення і розвитку екологічного обліку.

Нині його використовують економічні су&
б'єкти (передусім великі промислові підприєм&
ства) витрати, зобов'язання і наслідки екологіч&
ної діяльності яких істотні для об'єктивної
оцінки вартості суб'єктів господарювання, а та&
кож для підвищення інвестиційної привабли&
вості та конкурентоспроможності. Багато
підприємств стикаються з проблемами органі&
зації та ведення екологічного обліку найчасті&
ше у зв'язку з тим, що теоретичні, організаційні
та методичні положення цього виду обліку все
ще недостатньо розроблено. Крім того, відкри&
тим залишається питання самого визначення
екологічного обліку, відсутня єдність поглядів

Ключові слова: екологічний облік, екологічна звітність, екологічна діяльність, об'єкт еко<
логічного обліку, суб'єкт екологічного обліку, соціальний облік.

Key words: ecological accounting, ecological reporting, ecological activity, object ofecological
accounting, subject ofecological accounting, social accounting.

на його об'єкти, не сформовано однозначної
позиції вчених з приводу місця екологічного
обліку в системі видів обліку.

Насамперед слід зазначити, що ані в захід&
ній, ані у вітчизняній науці і практиці немає
єдності думок щодо сутнісних характеристик
екологічного обліку, які дозволяють сформу&
лювати його адекватне визначення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Для поглиблення досліджень теоретичних і
організаційно&методичну основ екологічного
бухгалтерського обліку та звітності викорис&
товується зарубіжний досвід, що міститься в
працях Р. Адамса, А. Аренса, Дж. Бартельса,
К. Друрі, К. Норта та інших.

Над вирішенням проблем теорії і методоло&
гії екологічного обліку працювали Т.О. Кірса&
нова, Л.М. Пелиньо, Я. Соколова, Д. Хенсен,
А. Шеремет та ін.
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Водночас економічні, організаційно&мето&
дичні та нормативно&аналітичні аспекти еколог&
ічного обліку та звітності в системі екологічного
менеджменту є мало розробленою ділянкою еко&
логічного забезпечення всіх рівнів фінансово&
господарської та управлінської діяльності з ура&
хуванням галузевих особливостей.

У зв'язку з цим бухгалтерська наука не мо&
же не реагувати на явно виражена невідпо&
відність між теорією екологічного обліку та
звітності і вітчизняної еколого&економічною
практикою господарюючих суб'єктів. Крім цьо&
го, в діяльності вітчизняного бізнесу ця пробле&
ма не отримала достатнього наукового узагаль&
нення розвитку для цілей внутрішньої струк&
тури підприємства.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є розроблення на ос&

нові вітчизняного та світового досвіду теоре&
тичних підходів щодо розвитку екологічного
обліку в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У 1992 році на конференції Організації Об'єд&

наних Націй з навколишнього середовища і
розвитку (зустріч "Планета Земля" на вищому
рівні в Ріо&де&Жанейро) було запропоновано
концепцію екологічного обліку як інструмен&
ту нововведення послідовної політики у сфері
сталого розвитку [1].

У Рекомендації 1653 "Про екологічний облік
як інструмент сталого розвитку" Парламентсь&
кої асамблеї Ради Європи (2004) екологічний
облік представлений як система, яка може ви&
користовуватися для виявлення, організації,
регулювання та подання даних та інформації
про стан навколишнього середовища в нату&
ральних і вартісних показниках.

Загалом зарубіжними дослідниками еколо&
гічний облік підприємств розуміється як су&
купність методів внутрішнього управлінського
обліку, фінансового обліку для цілей зовніш&
ньої звітності, а також для аналізу витрат і ре&
зультатів фактичної продуктивності.

Серед вітчизняних вчених також немає од&
нозначної точки зору на поняття екологічного
обліку. Т.Ф. Плахтій дає його визначення як
впорядкованої системи збору, реєстрації та
узагальнення інформації в натуральному і гро&
шовому вираженні про природні ресурси, еко&
логічні зобов'язання, господарські операції
природоохоронної діяльності організації шля&
хом суцільного, безперервного документально&
го обліку природокористування господарюю&
чого суб'єкта [2].

У дослідженні "Бухгалтерський облік еко&
логічної діяльності у забезпеченні стійкого
розвитку економіки" Замула І.В. розглядає еко&
логічний облік як сегментарну область бухгал&
терського обліку, представлену у вигляді сис&
теми збору реєстрації та узагальнення інфор&
мації, яка забезпечить можливість виявлення,
оцінки, планування та прогнозування, контро&
лю та аналізу екологічних витрат і екологічних
зобов'язань [3]. Василець М.В. представляє еко&
логічний облік як процес відображення в сис&
темі бухгалтерського обліку природоохорон&
них витрат і зобов'язань організацій, а також
соціоеколого&економічних результатів діяль&
ності господарюючих суб'єктів з метою управ&
ління бізнесом і досягнення оптимальної еко&
лого&економічної ніші на ринку товарів і послуг
[4]. На думку Т.В. Давидюк, представленої в
дослідженні "Екологічний, інтелектуальний і
людський капітал в теорії бухгалтерського об&
ліку", бухгалтерський екологічний облік — це
процес збору, реєстрації, узагальнення і відоб&
раження в системі природоохоронних витрат,
природних активів, екологічних фондів, ре&
зервів і зобов'язань, а також результатів діяль&
ності господарюючих суб'єктів з метою управ&
ління та визначення екологічного потенціалу
підприємства [5].

У понятті екологічного обліку І.В. Замула
об'єднує інформаційну функцію і екологічне
управління, що зазвичай асоціюється з ураху&
ванням природних ресурсів, яке у свою чергу
визначається як збір і аналітичне підсумовуван&
ня відомостей про кількість і якість наявних
природних ресурсів для організації їх раціо&
нального використання, планування госпо&
дарської і природоохоронної діяльності, про&
гнозування тенденцій розвитку галузей приро&
докористування та змін навколишнього сере&
довища в поточний період і в перспективі [6].
Лега О.В., Яловега Л.В., Прийдак Т.Б. визнача&
ють екологічний облік як систему обліку при&
родоохоронної діяльності [7].

У наведених визначеннях екологічного об&
ліку простежується загальний підхід до того,
що його об'єкт насамперед представлений при&
родоохоронною діяльністю, а це не зовсім точ&
но, оскільки охорона природи не є функцією
підприємств. Стосовно цих економічних
суб'єктів більш доцільно використовувати по&
няття екологічної діяльності. Крім того, понят&
тя екологічного обліку засноване на законо&
давчо закріпленому визначенні бухгалтерсько&
го обліку з відображенням специфіки об'єктів.

Огляд дефініцій екологічного обліку дозво&
ляє уявити уточнене його визначення. Еколо&
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гічний облік — формування документованої
систематизованої інформації про екологічну
діяльність економічного суб'єкта відповідно до
вимог до облікової інформації та складання на
її основі екологічної звітності. При цьому еко&
логічна звітність — це звітність про види еко&
логічних активів, доходів і витрат, джерела
фінансування екологічної діяльності еконо&
мічного суб'єкта, а також про його антропоген&
ний вплив на навколишнє середовище.

Одним із важливих положень, які форму&
ють уявлення про екологічний облік та його
місце в системі видів обліку і не мають єдності
поглядів вчених, є визначення його об'єктів.
Шмигель О.Є. в якості основного об'єкта еко&
логічного обліку визначає природоохоронну
діяльність організації [8].

З такою думкою автори можуть погодити&
ся лише частково. Такого роду діяльність сто&
совно економічного суб'єкту, який не є органі&
зацією державного сектора, більш доречно по&
значати як екологічну діяльність. Крім того,
іменувати об'єкти екологічного обліку загаль&
ним поняттям "екологічна діяльність" мало,
оскільки воно не повною мірою розкриває їх
особливості і є, якщо точніше, його предметом.
В.М. Жук більшу увагу приділяє питанням об&
ліку розрахунків по платному природокорис&
туванню, поточних витрат і капітальних вкла&
день на природоохоронну діяльність, тобто тим
об'єктам екологічного обліку, інформація про
які може бути сформована в процесі бухгал&
терського обліку. В.М. Жук досліджує також
систему статистичної звітності, яка формуєть&
ся в ході екологічної діяльності [9]. О. Воро&
новська звертає увагу на важливість формуван&
ня інформації про збиток, який завдається про&
мисловими підприємствами навколишньому
середовищу [10]. І.В. Замула, А.Л. Липова,
В.В. Травін досліджують екологічні зобов'язан&
ня споживачів як об'єкт бухгалтерського об&
ліку [11], екологічні доходи і витрати, фінан&
сові результати від екологічної діяльності [12].

Близьку їм позицію займає Л.А. Сахно, яка
бере участь у дискусії з питання врахування
екологічних активів, зобов'язань і витрат [13].
Облікові еколого&економічного результату
землекористування, додаткового екологічного
капіталу присвячені роботи Е.А. Шелухіна і
С.Г. Вегери [14]. В. Лень додає особливу важ&
ливість розгляду порядку обліку екологічних
платежів [15].

Схожу позицію представляє Л.В. Масько,
приділяючи увагу не тільки формуванню інфор&
мації про екологічні активи і зобов'язання, а й
відповідного аудиту [16]. З усіх можливих

об'єктів обліку екологічної діяльності В.Р. Го&
лик досліджує капітальні вкладення, поточні
витрати, а також джерела фінансування цього
виду діяльності: власні кошти корпорації, дер&
жавну допомогу, позикові кошти [17]. Ці праці
і роботи інших авторів [18] роблять значний
внесок у розвиток уявлень, що характеризу&
ються не тільки фінансово&господарськими
показниками. Пропонуємо виділяти в складі
об'єктів екологічного обліку дві групи: об'єкти
бухгалтерського обліку, пов'язані з екологіч&
ною діяльністю; об'єкти — антропогенні еко&
логічні фактори.

У свою чергу об'єкти бухгалтерського об&
ліку, пов'язані з екологічною діяльністю, мож&
на розділяти на групи, що відображають тра&
диційне уявлення про двоїстий характер нада&
ної інформації про об'єкти бухгалтерського
обліку.

До активів, пов'язаних з екологічною діяль&
ністю, належать необоротні активи та оборотні
активи. Доходи від екологічної діяльності мо&
жуть являти собою доходи від продажу енергії,
відходів, надання в користування основних за&
собів екологічного призначення, надання по&
слуг лабораторій тощо.

Під фактами екологічного життя слід розу&
міти угоди, події, операції, здатні вплинути на
стан екологічних активів, екологічні доходи і
витрати, джерела фінансування екологічної
діяльності, а також антропогенний вплив на
навколишнє середовище.

Поточні екологічні витрати включають у
себе пов'язані з екологічною діяльністю: утри&
мання та експлуатацію об'єктів основних за&
собів, їх ремонт; сировину, матеріали, паливо і
електроенергію, що використовуються при
експлуатації об'єктів; утримання персоналу,
що обслуговує об'єкти; рентні платежі, платежі
по страхуванню споруд і обладнання; збір, збе&
рігання і переробку, знищення, розміщення
відходів виробництва і споживання власними
силами; організацію самостійного контролю
шкідливого впливу на навколишнє середовище
і моніторингові заходи, науково&технічні до&
слідження, управління екологічними організа&
ціями; поточні заходи щодо збереження та
відновлення якості навколишнього середови&
ща, порушеного в результаті господарської
діяльності; обов'язкове страхування цивільної
відповідальності організації, що експлуатує
небезпечний виробничий об'єкт; плату за нега&
тивний вплив на навколишнє середовище; інші
поточні заходи щодо зниження шкідливого
впливу на навколишнє середовище і запобіган&
ня зміні клімату.
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Капітальні екологічні витрати включають у
себе: будівництво споруд, які охороняють ат&
мосферне повітря від забруднення газо&пилов&
ловлюючих установок та пристроїв і які запо&
бігають зміни клімату; знешкодження шкідли&
вих речовин з газів, що відходять від техноло&
гічних агрегатів і з вентиляційного повітря пе&
ред викидом в атмосферу, автоматичних сис&
тем контролю забруднення атмосферного по&
вітря, установок з виробництва електроенергії
на базі альтернативних джерел; водоохоронні
та інші споруди для збору та очищення стічних
вод; будівництво установок для знешкоджен&
ня, компостування, переробки відходів вироб&
ництва і споживання; будівництво протиеро&
зійних гідротехнічних, протиселевих, проти&
зсувних, протилавинних, протиобвальних, вклю&
чаючи берегові, споруд; терасування крутих
схилів, рекультивація земель, обладнання кон&
тролю забруднення грунту і підземних вод та
ін.; заходи щодо захисту і реабілітації земель,
поверхневих і підземних вод; зведення об'єктів,
спрямованих на захист навколишнього середо&
вища від шумового, вібраційного та інших видів
фізичного впливу; заходи щодо забезпечення
радіаційної безпеки навколишнього середови&
ща, спрямовані на скорочення або запобігання
впливу радіоактивних речовин на навколишнє
середовище, реабілітацію забруднених тери&
торій, високорадіоактивних відходів та ін.;
проєктно&вишукувальні та дослідно&конструк&
торські роботи зі створення природоохоронно&
го устаткування, установок, споруд, під&
приємств і об'єктів, прогресивної природоохо&
ронної технології, засобів захисту природних
об'єктів від негативних антропогенних впливів
на навколишнє середовище.

Фінансові екологічні витрати, в результаті
яких змінюються розмір та склад власного ка&
піталу організації, позикових коштів.

Власні джерела фінансування екологічної
діяльності можуть складатися: з резервів, утво&
рених за рахунок нерозподіленого прибутку; з
додаткового капіталу, сформованого в процесі
переоцінки використовуваних в екологічній
діяльності необоротних активів; з державної
допомоги, що надається організаціям на еко&
логічну діяльність.

Позикові джерела фінансування еколо&
гічної діяльності можуть складатися: з кре&
дитів і позик, залучених для фінансування
екологічної діяльності; з позикових коштів,
залучених шляхом видачі векселів, випуску
та продажу облігацій, отримання відстрочок
і розстрочок оплати від постачальників
тощо.

Антропогенні фактори як об'єкти еколо&
гічного обліку слід розрізняти залежно від спо&
собів визначення їх впливу на екологію відпо&
відно до виду економічної діяльності організації:
фактори технічного впливу на екологію; фак&
тори хіміко&біологічного впливу на екологію,
гранично допустимий викид; фактори фізично&
го впливу на екологію: термічні, механічні, аку&
стичні, електричні, ядерні та радіаційні, макро&
кінетичні та ін.

Вважаємо, що запропоноване групування
об'єктів екологічного обліку достатньо цілісно
представляє їх основні види, може багато в
чому сприяти вирішенню організаційних і ме&
тодичних питань, а також достовірному визна&
ченню не тільки результативності, а й ефектив&
ності екологічної діяльності організації.

Однак можлива ще більша деталізація
об'єктів екологічного обліку в залежності від
застосовуваних стандартів звітності та рішен&
ня організації відображати інформацію про
обов'язкову і добровільну частини екологічної
діяльності.

Важливе наукове і прикладне значення має
дослідження взаємозв'язків видів обліку. Різні
автори порівнюють екологічний облік з бухгал&
терським, управлінським, податковим, але ви&
користовують для цього різні ознаки порівнян&
ня і доходять різних висновків. Проведемо ог&
ляд найбільш відомих підходів до такого по&
рівняння.

У своєму дослідженні Штика Ю.В. зістав&
ляє екологічний облік з бухгалтерським, що
включає в себе фінансовий, управлінський, по&
датковий облік, за такими ознаками: поняття;
мета; завдання; користувачі інформації; спосо&
би відображення облікової інформації; свобо&
да вибору методів ведення обліку; основні
об'єкти обліку; основні звіти; частота складан&
ня звітності; ступінь надійності; обов'язковість
ведення обліку; основний внутрішній документ,
який визначає порядок ведення обліку; норма&
тивне регулювання [19].

Дослідник визначає екологічний облік як
самостійний напрям бухгалтерського обліку,
сегментарну його ділянку. Між цими видами
обліку є взаємозв'язок і взаємозалежність. На
рівні організації екологічний облік ведеться в
контексті діючих стандартів фінансового та
управлінського обліку.

Основні відмінності екологічного обліку:
остов поняття будується на основі систем збо&
ру, реєстрації та узагальнення інформації, але
зі своєю "екологічною" специфікою.

Основу мети екологічного обліку становить
не формування і достовірне інформаційне за&
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безпечення для певних потреб як для фінансо&
вого, управлінського і податкового обліку, а
координація екологічної та економічної скла&
дової бізнесу, позначення можливих ризиків і
труднощів, визначення шляхів їх подолання.

Завдання екологічного обліку — збір і реє&
страція відомостей для оцінки екологічних
факторів і складання бухгалтерської звітності.
Користувачі цієї інформації діляться на зов&
нішніх і внутрішніх. У фінансовому ж обліку це
в основному зовнішні користувачі, в управлі&
нському, як правило, внутрішні.

Екологічний облік Штик Ю.В. характеризує
як суцільний, безперервний документальний
облік з використанням натуральних і вартісних
(грошових) вимірників.

Особливістю екологічного обліку є його
звітність — екологічні декларації. Терміни
складання екологічної, фінансової та податко&
вої звітності — місяць, квартал, рік; управлінсь&
кої — зміна, день, тиждень, місяць.

Ступінь надійності екологічного обліку по&
ряд з фінансовим і податковим повинна бути
високою і документально підтвердженою, лише
в управлінському обліку допустимі приблизні
оцінки. Екологічний, фінансовий і податковий
облік повинен проводитися відповідно до нор&
мативно&правових документів уряду і органів,
що регулюють ці види обліку, а за порушення
законодавства передбачена певна відпові&
дальність [20].

Своє порівняння екологічного, управлінсь&
кого і фінансового обліку проводить О.С. Ко&
жухова, показуючи, що всі ці види є логічним
наслідком бухгалтерського обліку [21]. Еколо&
гічний облік визначається в широкому сенсі як
інформаційний метод і одночасно як функція
екологічного управління. Цей дослідник вва&
жає, що економіко&екологічні показники згру&
повані в підсистемах фінансового та управ&
лінського обліків, а екологічна інформація є
підставою для прийняття управлінських рішень.

Дані, що формуються тільки в рамках
фінансового та управлінського звітів, не завж&
ди придатні для забезпечення екологічної
стійкості та екологічної діяльності господарю&
ючого суб'єкта.

Автор пропонує дещо іншу позицію, яка
полягає в тому, що екологічний облік базуєть&
ся на системі бухгалтерського обліку, але не
може бути здійснений виключно в його рамках.
Так, технічні, хіміко&біологічні, фізичні харак&
теристики антропогенного впливу на навко&
лишнє середовище неможливо отримати в про&
цесі бухгалтерського обліку. Поділяючи дум&
ку вчених про взаємозв'язок екологічного об&

ліку з бухгалтерським, фінансовим, управлінсь&
ким, відзначимо, що: порівняння екологічного
обліку з податковим є зайвим, оскільки на по&
гляд авторів, його не можна вважати окремим
видом обліку; для управління екологічною
діяльністю значення мають не тільки еко&
номічні, а й екологічні характеристики, що вра&
ховуються. При цьому недостатньо прийомів і
способів бухгалтерського обліку, частина еко&
логічної інформації формується в процесі ста&
тистичного обліку із застосуванням його ме&
тодів.

Для формування об'єктивної думки про
місце екологічного обліку в єдиній системі
видів обліку автори вважають доцільною по&
рівняльну характеристику, яка відрізняється
від відомих зіставленням екологічного обліку
зі статистичним і оперативним, а також вико&
ристанням таких ознак: принципи, функції,
предмет, об'єкти, суб'єкти, методи, вимірювачі.

Загальними принципами екологічного, ста&
тистичного і оперативного обліку є повнота,
достовірність, своєчасність — зі специфікою
інтерпретації для кожного рівня управління.
Принципи екологічного обліку відрізняються
більш широким переліком, що обумовлено фор&
муванням інформації про екологічну діяльність
організації в процесі бухгалтерського обліку.

Інформаційна і контрольна функції еколо&
гічного обліку притаманні й іншим видам об&
ліку. Екологічний облік можна характеризува&
ти функціями соціального обліку: захисної і
соціальної. Вони проявляються в тому, що
сформована в процесі екологічного обліку
інформація дозволяє приймати управлінські
рішення щодо захисту навколишнього середо&
вища і зняття соціальної напруженості з при&
воду екологічних проблем.

Предметом екологічного обліку є "еколо&
гічна діяльність господарюючих суб'єктів — ча&
стина їх господарської діяльності, що здійс&
нюється в процесі дотримання природоохорон&
ного законодавства і норм, а також добро&
вільних заходів щодо зниження і ліквідації не&
гативного впливу на навколишнє природне се&
редовище, збереження, поліпшення і раціо&
нального використання природних ресурсів,
зменшення наслідків негативного впливу на
навколишнє середовище і запобігання зміні
клімату " [22].

Внутрішні суб'єкти екологічного обліку
ідентичні суб'єктам оперативного обліку в ча&
стині окремих структурних підрозділів, а
зовнішні — в частині органів державної влади,
які формують статистичну інформацію. Мето&
ди екологічного обліку включають у себе: ме&
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тоди бухгалтерського обліку: документування,
інвентаризацію, оцінку та калькуляцію, рахун&
ки і подвійний запис, звітність; методи статис&
тичного обліку: збір, контроль, редагування,
зведення і групування первинних статистичних
екологічних даних; еколого&параметричні ме&
тоди: результати хімічних і фізичних експери&
ментів, розрахункові методи, методи комп'ю&
терного моделювання.

Склад внутрішніх суб'єктів екологічного
обліку залежить від особливостей організацій&
ної структури підприємства і може бути пред&
ставлений: бухгалтерією, в її складі — відділа&
ми з планування та обліку податків, фінансо&
вим відділом тощо; відділом охорони природи,
екологічним відділом, екологічним центром
підприємства; екоаналітичними центрами і ла&
бораторіями з контролю за викидами, лабора&
торіями очисних споруд, водоочисними стан&
ціями та ін.

Зовнішні суб'єкти екологічного обліку мо&
жуть бути представлені залученими організа&
ціями, що працюють на договірній основі з
підприємством. Це можуть бути мобільні лабо&
раторії, які здійснюють діяльність у рамках дій,
погоджених зі спеціалізованою інспекцією дер&
жавного екологічного контролю та аналізу, а
також санітарно&епідеміологічними службами;
аналітичні центри з охорони навколишнього
середовища та експертизі, компанії екологіч&
ного аудиту, органи державної влади, що
здійснюють формування офіційної статистич&
ної інформації.

Користувачів інформації слід об'єднати в
дві групи: внутрішні: екологічний відділ, бух&
галтерія, фахівці з питань екології, координу&
ючі управлінські дії організаційно&технологіч&
ного характеру, керівники економічного суб'єкта,
персонал, професійні спілки та ін.; зовнішні:
центральні, регіональні, місцеві органи держав&
ної влади, інвестори, громадськість, природо&
охоронні організації та ін.

ВИСНОВКИ
Вважаємо, що розвиток теорії і практики

екологічного обліку зумовив виникнення со&
ціального обліку, в процесі якого формується
інформація про економічну, соціальну та еко&
логічну результативність економічних суб'єк&
тів. У зв'язку з цим екологічний облік можна
вести як окремо, так і в системі соціального
обліку.

На нашу думку, екологічний облік є части&
ною традиційної облікової системи економіч&
ного суб'єкта, що включає оперативний, бух&
галтерський, статистичний облік, а також є од&

ним із блоків, що формують основи соціально&
го обліку.

Нині Україна переживає період реформу&
вання системи бухгалтерського обліку, пов'я&
заного з прийняттям Міжнародних стандартів
обліку. З цією метою було переглянуто План
рахунків бухгалтерського обліку, склад і зміст
звітності, внесено зміни до методологію обліку.
Водночас до цього часу є необхідність в роз&
робці нормативних документів з регулювання
облікової діяльності в галузі екології, що ви&
магають докладного відображення у фінан&
совій звітності зобов'язань і витрат, пов'язаних
з природоохоронною діяльністю.

До основних причин, за якими питання, по&
в'язані з природоохоронною діяльністю, необ&
хідно об'єднати в корпоративний облік, можна
віднести такі:

питання природоохоронної діяльності є
передусім предметом управлінської діяльності,
оскільки менеджерам необхідно виявляти і роз&
поділяти природоохоронні витрати таким чи&
ном, щоб продукція була правильно оцінена і
інвестиційні рішення базувалися на реальних
витратах і вигодах;

інвесторам для прийняття інвестиційних
рішень необхідно мати інформацію по еколо&
гічним заходам і витрат, пов'язаних з природо&
охоронною діяльністю;

рахунки підприємства повинні відобража&
ти його вплив на навколишнє середовище і
вплив витрат, ризиків і зобов'язань, пов'язаних
з природоохоронною діяльністю, на фінансо&
вий стан підприємства;

підприємство може мати переваги в конку&
рентній боротьбі за клієнтів, якщо воно вия&
виться здатним показати, що його товари і по&
слуги краще з екологічної точки зору;

екологічний облік є інструментом підвищен&
ня "екоеффектівності" підприємств, оскільки
екоефективність може бути виміряна тільки за
допомогою ведення екологічного обліку, т. е.
шляхом подання точної інформації з природо&
охоронних витрат, заощаджень і впливі госпо&
дарської діяльності на навколишнє середови&
ще.

Загалом екологічний облік являє собою си&
стему збору, реєстрації та узагальнення інфор&
мації про взаємодію підприємства і навколиш&
нього (природного) середовища.

Відповідно до вищевикладеного можна
відзначити, що екологічний облік надає мож&
ливість як керівництву, так і зовнішнім корис&
тувачам отримати інформацію про екологічно
значиму діяльність господарюючого суб'єкта,
необхідну для цілей ефективного управління
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навколишнім середовищем і прийняття інвес&
тиційних рішень.
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