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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Статистичний облік екологічних витрат є

індикатором справедливого перерозподілу
природних ресурсів, виявлення проблем еколо�
гічного ризику та контролю негативного впли�
ву на навколишнє середовище. Саме тому еко�
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Економічний розвиток поєднує в собі як економічну складову, так і екологічну. Тому охорона навколишнього
середовища є одним із основних пріоритетів економічного розвитку. На сьогодні головною проблемою є викорис*
тання природо*ресурсного потенціалу в більшій кількості ніж можливостей у природи до його відтворення. В ре*
зультаті порушення процесів самовідновлення посилюється негативний вплив природи на суспільство, який зумов*
лений прискореними темпами економічного розвитку і незбалансованістю з природними процесами. Збільшення не*
гативної складової у взаємовідносинах природи і суспільства призводить до збільшення рівня еколого*економічних
витрат. Природоохоронна діяльність є невід'ємною частиною суспільного розвитку. При цьому, чим вище рівень
соціально*економічного розвитку суспільства, тим чіткіше стратегія суспільства у сфері природокористування. Більш
чітко виражені екологічні потреби щодо якості навколишнього середовища, усвідомлена необхідність платити за
екологічне благополуччя.

Economic development combines both economic and environmental component. Therefore the environment is one
of the main priorities of economic development. Nowadays, the main problem is that use of natural*resource is more
than opportunities in nature to recover. The negative impact on society is increasing, as a result of disturbance of
selfrecovering which is caused by accelerated economic development and imbalance of natural processes. Increasing
negative component in the relations between nature and society leads to increase level of environmental and economic
costs. Environmental work is an integral part of social development. In this case, the higher level of socio*economic
development of society, that clearer the public strategy in nature. A distinct environmental demands for environmental
quality, perceived need to pay for the ecological well*being.
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логічна складова значною мірою впливає на
економічний розвиток країни і суспільства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Вагомий внесок у вирішення питань щодо

дослідження обліку екологічної діяльності
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займалися такі вітчизняні та зарубіжні вчені:
В. Базилевич, Л. Мельник, С. Макар, В. Глуш�
кова, О.  Веклич та інші. Проте статистичному
узагальненню таких витрат у рамках системи
національних рахунків приділяється не достат�
ньо уваги.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є формування теоре�

тичного підгрунтя до визначення поняття
"екологічні витрати", а також статистичний
аналіз екологічних витрат у розрізі видів еко�
номічної діяльності та деталізація по струк�
турі витрат.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Визначення поняття "екологічні витрати"

призводить до суперечностей думок багатьох
вчених. На жаль, на теперішній час немає єди�
ного підходу до класифікації та визначення
екологічних витрат.

Відповідно до проведеного дослідження,
можна дійти висновку, що більшість авторів до
складу екологічних витрат відносять витрати
пов'язані з охороною навколишнього середо�
вища та раціональним використанням природ�
них ресурсів з метою забезпечення екологічної
рівноваги. Деякі автори додержуються думки,
що витрати пов'язані з відновленням навколиш�
нього природного середовища не слід включа�
ти до складу екологічних витрат. Отже, понят�
тя "екологічні витрати" є більш ширшим понят�
тям ніж тільки природоохоронні витрати. На
нашу думку, екологічні витрати — це витрати
пов'язані з: використанням, підтримкою при�
родно�ресурсного потенціалу; охороною на�
вколишнього середовища; виявленням негатив�
них екологічних факторів та їх усунення. Еко�
логічні витрати можна розглядати з двох
сторін, по�перше, це витрати, які виникли та
фактично пов'язані з економічною діяльністю,
по�друге, це можуть бути витрати, які виника�

Таблиця 1. Визначення поняття екологічні витрати

Джерело: складено автором на основі: [1; 3; 5].
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Таблиця 2.  Витрати на охорону навколишнього природного середовища 2014—2015 рр.

Джерело: розраховано автором на основі даних [6].
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ють незалежно від економічної діяльності.
Відповідно до даних Державного комітету ста�
тистики, значна частина коштів витрачається на
екологічні заходи.

Таким чином, витрати на охорону навко�
лишнього середовища за 2015 рік збільшилися
порівняно з 2014 роком. Протягом 2015 року на
охорону навколишнього середовища було ви�
трачено 24591,1 млн грн. що на 2 665,5 млн грн.
порівняно з 2014 роком. Збільшилися витрати
у 2015 році на очищення зворотних вод — 759,40
млн грн., поводження з відходами — 1338,40
млн грн., захист і реабілітація грунту, підзем�
них і поверхневих вод — 216,30 млн грн., зни�
ження шумового і вібраційного впливу (за ви�
нятком заходів для охорони праці) — 95,30 млн
грн., збереження біорізноманіття і середовища
існування — 30,70 млн грн., радіаційна безпека
— 427,10 млн грн., та на інші напрями природо�
охоронної діяльності — 19,50 млн грн. Також
слід відмітити що зменшилися витрати на охо�
рону атмосферного повітря та на науково�
дослідні роботи природоохоронного спряму�

вання на 210,90 млн грн. і 10,30 млн грн. відпо�
відно.

Згідно з міжнародними стандартами, витра�
тами на охорону навколишнього середовища є всі
витрати котрі спрямовані на запобігання, скоро�
чення чи ліквідацію забруднення [7]. Виокремлю�
ють капітальні інвестиції та поточні витрати на
охорону навколишнього середовища. Капітальні
інвестиції — це витрати які понесені з метою охо�
рони навколишнього природного середовища (всі
витрати звітного року на обладнання, технічне
оснащення, будівництво природоохоронного
призначення). Поточні витрати, їх ще називають
експлуатаційними — це ті витрати, які здійсню�
ються на підтримку (утримання та експлуатацію)
об'єкта основних засобів природоохоронного
призначення в робочому стані, що входять до
складу витрат поточного періоду).

Слід зазначити, що наведені дані в таблиці
3 без урахування тимчасово окупованої тери�
торії Автономної Республіки Крим, м. Севас�
тополя та частини зони проведення антитеро�
ристичної операції.

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 

 2586,7 5975,7 6324,3 6015,7 7959,9 7675,6 
 
 10116,8 11720 13512,4 13966,2 13965,7 16915,5 

Таблиця 4. Капітальні інвестиції та поточні витрати
на охорону навколишнього середовища

(млн грн., у фактичних цінах)

Джерело: складено автором на основі даних [6].

Таблиця 3. Капітальні інвестиції та поточні витрати на охорону навколишнього природного
середовища за видами економічної діяльності

Джерело: складено автором на основі даних [6].
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Таким чином, за період з 2010—2015 рр. спо�
стерігається збільшення екологічних витрат у
вигляді поточних витрат і незначні коливання
капітальних інвестицій. Це пояснюється тим,
що капітальні інвестиції є більш затратними для
організацій, діяльність яких призводить до за�
бруднення навколишнього середовища. Безу�
мовно капітальні інвестиції є більш ефективні�
шими порівняно з поточними витратами.

ВИСНОВКИ
Отже екологічні витрати є індикатором раці�

ональності господарювання, перерозподілу при�
родних ресурсів, виявлення проблем екологічно�
го ризику, контролю негативного впливу на на�
вколишнє середовище. Саме тому вони значною
мірою впливають на розвиток економіки. Врахо�
вуючи це, перспективним напрямом є статистич�
ний облік екологічних витрат спрямований на
формування еколого�орієнтованої економіки.
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