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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розуміння економічної природи взаємо�

зв'язків суспільства та навколишнього природ�
ного середовища формує можливості вибору
найефективніших варіантів реалізації виробни�
чої діяльності та суспільної поведінки людини.
Саме прагнення підвищити ефективність фун�
кціонування виробничих і суспільних систем з
урахуванням їх впливу на природне середови�
ще спонукає формувати принципово нові
підходи в обліку, який є інформаційною базою
розвитку екологічного менеджменту та ауди�
ту. Екологічний облік може бути рушійним ме�
тодом обліку витрат на охорону навколишньо�
го середовища та визначення такого підходу до
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явищ господарської діяльності підприємств,
розгляду всіх засобів і процесів у безпосеред�
ньому їх русі й розвитку, єдності, взаємозв'яз�
ку та взаємоузгодженні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вченими зроблено значний внесок до тео�
ретичного та практичного обгрунтування пи�
тань, пов'язаних з екологічними аспектами
фінансово�господарської діяльності підпри�
ємств. Цей науковий напрям висвітлено у працях
вітчизняних вчених: І.В. Замули [1], Н.А. Лев�
ченко [2], Л.І. Максимів [3], Н.М. Малюги [4],
Л.М. Пелиньо [5], М.С. Пушкаря та інших. Од�
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нак, й досі не розроблено методологічного
інструментарію для практичного ведення об�
ліку витрат і результатів природоохоронних
заходів на вітчизняних, зокрема, сільськогос�
подарських підприємствах. Тому на сьогодні
актуальним є питання розробки і впроваджен�
ня на аграрних підприємствах системи еколог�
ічно орієнтованого обліку, продуктом якої є
саме інформація про взаємодію підприємства
із довкіллям.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті: розглянути загальні засади

розвитку екологічного обліку та контролю, об�
грунтувати необхідність їх впровадження в об�
ліково�аналітичну практику сільськогоспо�
дарських підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Останніми десятиліттями світова спільнота
не на жарт стурбована станом природного дов�
кілля. Тому, нині першочерговим завданням є
здійснення переходу економіки України до еко�
логічно збалансованого розвитку у напрямку
перетворення техногенного господарського

мислення у соціально�екологічне.
Здоров'я та добробут людини великою

мірою залежать від середовища, в якому вона
живе — чистоти повітря, води та землі. Загаль�
ний рівень забруднення навколишнього сере�
довища в деяких регіонах є дуже високим і ста�
новить серйозну загрозу для здоров'я людей.
Для України дуже гострими є проблеми, пов'я�
зані з викидами забруднюючих речовин у по�
вітря, накопиченням токсичних відходів, збе�
реженням значної питомої ваги неочищених
стоків, що потрапляють у водні об'єкти. Стан
навколишнього природного середовища харак�
теризується інтегрованим показником, який
враховує стан окремих середовищ довкілля.

Інтегральній показник стану навколишньо�
го середовища характеризує комфортність
проживання стосовно стану навколишнього
природного середовища; являє інтегровану
оцінку показників стану земельних ресурсів,
водних ресурсів та атмосферного повітря.

Оцінка стану навколишнього середовища
(далі — інтегральний показник) визначається
за показниками стану атмосферного повітря,
земельних та водних ресурсів через антропо�
генне навантаження і природний стан екосис�
тем регіонів України. Інтегральний показник є
абсолютним і визначається об'єктивними ре�
зультатами моніторингу стану довкілля в пев�
ному регіоні України та не залежить від його
місця відносно інших регіонів.

Інтегральний показник коливається в діапа�
зоні від 0 до 1,0: вище значення свідчить про
більш сприятливий екологічний стан (табл. 1).

Проведені розрахунки показників стану
навколишнього середовища у регіонах за
2000—2014 роки дозволили визначити тенден�

  
   

0,000 – 0,200  
0,201 – 0,400  
0,401 – 0,600  
0,601 – 0,800  
0,801 – 1,000  

Таблиця 1. Шкала оцінки стану
навколишнього природного середовища

залежно від значення інтегрального
показника

Таблиця 2. Стан навколишнього середовища за значенням інтегрального показника в
регіонах України

  , , 
,    

      
2000  0,997 0,682 20 0,827 
2001  0,998 0,673 17 0,811 
2002  0,987 0,656 18 0,907 
2003  0,993 0,677 21 0,868 
2004  0,999 0,534 20 0,867 
2005  0,857 0,525 19 0,747 
2006  0,855 0,540 19 0,760 
2007  0,833 0,490 19 0,664 
2008  0,835 0,511 21 0,650 
2009  0,834 0,552 20 0,677 
2010  0,834 0,502 21 0,652 
2011  0,829 0,496 19 0,657 
2012  0,808 0,528 3 0,699 
2013  0,789 0,505 2 0,697 
2014  0,829 0,521 2 0,704 

Джерело: складено автором на основі даних статистичних бюлетенів Державної служби статистики України за 2011—2015 рр.
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цію деяких областей до вираженої стабільності
характеристик екологічної ситуації (табл. 2).

Розміщення регіонів за шкалою значень
інтегрального показника в ці роки майже не
змінилося. Помітно відрізнялися параметри
екологічної ситуації у 3�х групах регіонів: пер�
ша — найбільш благополучна та чисельна,
охоплює 14 областей (Херсонська, Терноп�
ільська, Волинська, Закарпатська та інші об�
ласті). Друга група містить відносно благопо�
лучні регіони (Житомирська, Чернігівська,
Івано�Франківська області). Погіршена еколо�
гічна ситуація в цій групі обумовлена, насам�
перед, такими чинниками, як висока питома
вага скинутої неочищеної води в загальному її
обсязі, підвищена кількість важких металів у
стічних водах; підвищена кількість викидів азо�
ту та сірки; значна кількість викидів шкідливих
речовин від пересувних джерел забруднення.

Вкрай незадовільною залишається еколо�
гічна ситуація у великих індустріальних регіо�
нах країни, які відносяться до третьої групи
регіонів (Вінницька, Дніпропетровська, Запо�
різька, Сумська, Хмельницька області), для
яких значення інтегрального показника є сут�
тєво нижчим. За оцінкою показників цього бло�
ку дані регіони значно потерпають від неспри�
ятливого екологічного стану.

За останні три роки відбулися зміни в гіршу
сторону, адже найкращий показник стану на�
вколишнього середовища не перевищує значен�
ня в 0,8297, що в Закарпатській області. Таким
чином, Одеська область має задовільний стан
та посідає 2 місце з рівнем 0,704, а в Сумській
області найнижчий показник — 0,521, що
свідчить про напружений екологічний стан ре�
гіону. Отже, агропромисловим підприємствах,
які ведуть свою виробничу діяльність в даних
регіонах слід враховувати дану статистику,
адже поява проблеми екологізації виробницт�
ва з врахуванням фактору екологічної безпе�
ки, зміни в поведінці вітчизняного споживача
та посилення конкуренції серед виробників
сільськогосподарської продукції в країні сти�
мулює зацікавленість у проведенні екологічної
політики підприємства в напрямку добро�
вільного впровадження системи екологічного
управління.

Унаслідуючи досвід провідних агрохол�
дингів, як, наприклад, Астарта — Київ, перей�
маємо, що реалізація цілей впровадженої Еко�
логічної політики в даній компанії забезпе�
чується персональною відповідальністю як ви�
щого керівництва, так і кожного співробітни�
ка підприємства за дотримання вимог міжна�
родного стандарту ISO 14001:2004 та Корпора�

тивної системи екологічного менеджменту.
Підприємства агрохолдингу розміщені в спри�
ятливих (Тернопільській, Полтавській,
Харківській областях), задовільних (Жито�
мирській області) так і в напружених регіонах
(Вінницькій, Хмельницькій областях). Щорічно
підприємства Компанії підтверджують, що
вони відповідають міжнародним стандартам
шляхом проведення верифікаційних та ресер�
тифікаційних аудитів.

Адже міжнародна сертифікаційна діяль�
ність зосереджена у таких напрямах, як охо�
рона праці та безпека харчової продукції,
сприяє посиленню екологічної безпеки, покра�
щенню якості продукції і побудові ефективної
співпраці із покупцями.

Дотримання виробничими підприємствами
міжнародних стандартів діяльності Міжнарод�
ної фінансової корпорації (МФК) та інтегро�
ваності їх у систему менеджменту охорони на�
вколишнього середовища необхідно піддавати
щорічній перевірці та оцінюванню незалежни�
ми експертами.

Особливу увагу слід зосереджувати на еко�
логічній інформованості як працівників, так і
всіх зацікавлених сторін підприємства. Випус�
кати періодичні видання та дошки оголошень,
де постійно звертати увагу на питання охоро�
ни праці та екологічної безпеки.

Для вирішення цієї проблеми також необ�
хідно на підприємствах агропромислового ви�
робництва, налагодити систему екологічного
обліку, яка має знайти відображення в за�
гальній системі бухгалтерського обліку. Тільки
у цьому випадку він стане ефективним інстру�
ментом природоохоронної діяльності на суб'єк�
тах господарювання.

Екологічна діяльність на підприємстві по�
в'язана з відповідними витратами, які прямо чи
опосередковано впливають на економічні по�
казники роботи підприємства. Сума таких ви�
трат у більшості підприємств значна, але сьо�
годні бухгалтерський облік екологічних витрат
ведеться безсистемно, вони не виокремлюють�
ся із загальної сукупності витрат, тому що не
виділені до окремого об'єкту бухгалтерського
обліку. Це призводить до відсутності достові�
рних облікових даних про розміри, напрями та
види природоохоронних витрат підприємств,
чого і неможливо зробити при існуючій орга�
нізації бухгалтерського обліку.

Дослідивши економічну літературу, виявле�
но перелік об'єктів екологічної діяльності, які
повинні бути відображені у бухгалтерському
обліку. Замула І.В. виділяє дев'ять об'єктів бух�
галтерського обліку, які забезпечать форму�
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вання інформації про екологічну діяльність
суб'єкта господарювання, та пропонує поділи�
ти їх дві групи: об'єкти, що забезпечують гос�
подарську діяльність підприємства (екологічні
витрати, природно�ресурсний потенціал, гене�
тично модифіковані організми, відходи вироб�
ництва, необоротні активи природоохоронно�
го призначення, екологічні зобов'язання, еко�
логічні доходи); об'єкти, що утворюють госпо�
дарську діяльність підприємства (екологічні
господарські операції, екологічний ефект (при�
буток, збиток) [1].

Зупинимося більш детально на екологічних
витратах та зобов'язаннях.

У П(С)БО 16 "Витрати" [6] у складі витрат
відсутнє будь�яке згадування про екологічні
витрати. Аналогічно і у діючому Плану ра�
хунків бухгалтерського обліку активів, капіта�
лу, зобов'язань і господарських операцій
підприємств і організацій екологічні витрати
теж не зазначені. Тому є необхідним доповнен�
ня П(С)БО 16 "Витрати" абзацом про екологічні
витрати. Аналогічно необхідно доповнити і
діючий План рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов'язань і господарських
операцій підприємств і організацій. Для цілей
обліку можна виділити основні види витрат, що
є частиною собівартості продукції (рис. 1).

Згідно з П(С)БО 11 "Зобов'язання" [7], зо�
бов'язання визнаються, коли їх оцінка може
бути достовірно визначена та існує ймовірність
зменшення економічних вигід у майбутньому
внаслідок його погашення, трактування ж по�
няття "екологічні зобов'язання" зовсім від�
сутнє. Доцільно доповнити П(С)БО 11 абзацом
про екологічні зобов'язання, їх визнання та
відображення.

Екологічні зобов'язання можуть виника�
ти в результаті:

— здійснення основної діяльності (плата
за використання природних ресурсів);

— недотримання норм екологічного зако�
нодавства, які тягнуть за собою компенсацію
завданої шкоди, виплату штрафів тощо;

— добровільних дій підприємства щодо
усунення негативних впливів на навколишнє
природне середовище виходячи з міркувань
піклування про свою репутацію.

Переймаючи досвід зарубіжних держав
слід розробити Методичні рекомендації з об�
ліку природоохоронних витрат і зобов'язань.
Мета зазначеного документу полягає у наданні
рекомендацій із ведення обліку витрат і зобов�
'язань, пов'язаних з природоохоронними захо�
дами підприємства, що не суперечать вимогам
Міжнародних стандартів фінансової звітності.

У ньому подати визначення витрат на охорону
довкілля, тобто витрати на заходи, пов'язані з
управлінням впливом господарської діяльності
підприємства на навколишнє середовище. Їх
особливістю є те, що майбутні вигоди від них не
обов'язково мають економічний характер. Тут та�
кож розкрити питання екологічного аудиту та
аналізу, навести ряд показників, які характери�
зують екологічну ефективність підприємства.

Для управління охороною діяльності на
підприємстві та розширення зв'язків з гро�
мадськістю необхідно впровадити форму
звітності — "Звіт про екологічну діяльність
підприємства". Даний звіт повинен бути вклю�
ченим до фінансової звітності підприємства та
підлягати опублікуванню.

Екологічний контроль є перспективним та
необхідним напрямом у вирішенні еколого�еко�
номічних проблем на сучасному етапі розвит�
ку економіки. Досить актуальним є проведен�
ня екологічного контролю на підприємствах
агропромислового виробництва, що обумовле�
но значним забрудненням навколишнього се�
редовища в ході господарської діяльності.
Впровадження екологічного контролю сприя�
тиме вирішенню низки питань: випуску конку�
рентоспроможної продукції; введенню серти�
фікованих за європейськими стандартами ви�
робництв та ресурсозберігаючих технологій;
стимулюванню природоохоронної діяльності.

Особливим різновидом екологічного контро�
лю виступає екологічний аудит, тобто докумен�
тально оформлений системний незалежний про�
цес оцінювання об'єкта екологічного аудиту, що
включає збирання і об'єктивне оцінювання доказів
для встановлення відповідності визначених видів
діяльності, заходів, умов, системи управління на�
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Рис. 1. Види екологічних витрат
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вколишнім природним середовищем та інформації
з цих питань вимогам законодавства України про
охорону навколишнього природного середовища
та іншим критеріям екологічного аудиту.

Системне й фундаментальне дослідження
питань екологічного аудиту в Україні практично
відсутнє. Проблема розвитку та здійснення еко�
логічного аудиту в Україні пов'язана з ви�
рішенням двох основних питань: проведення еко�
логічного аудиту діяльності господарюючих
суб'єктів з позицій дотримання екологічного за�
конодавства, оцінка проектно�кошторисної до�
кументації та екологічної ефективності управлі�
ння суб'єктом господарювання; врахування еко�
логічних аспектів при аудиті фінансової звітності.

Екологічний аудит може проводитись нарівні
з екологічними експертизами, оглядами та оцін�
ками. Він повинен стати обов'язковою складовою
аудиторської діяльності в Україні. Для здійснен�
ня аудиторської перевірки необхідна надійна
інформаційна база, неодмінною умовою якісно�
го та повного формування якої є облік природо�
охоронної діяльності підприємства. На жаль,
жоден із чинних нормативних актів з питань об�
ліку в Україні не присвячений цій проблемі.

ВИСНОВКИ
Екологічні проблеми, викликані значним

забруднення навколишнього природного сере�
довища та виснаженням запасів природних ре�
сурсів, вимагають організації бухгалтерського
обліку зазначених об'єктів; визначення еконо�
мічної ефективності природоохоронних і при�
родовідновних заходів, а також надання дос�
товірної інформації зацікавленим користува�
чам щодо екологічної складової діяльності
сільськогосподарського підприємства; прове�
дення екологічного контролю як комплексу
заходів за станом контролю та нагляду за дов�
кіллям з метою перевірки планів і заходів щодо
збереження та раціонального використання
природних ресурсів, дотримання чинного зако�
нодавства в цій сфері та прийнятих нормативів
якості навколишнього середовища.
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