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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах зростання кількості еко�

логічних катастроф та забруднення навколиш�
нього середовища природоохоронна діяльність
потребує значних грошових коштів. Відповід�
но до чого, на підприємстві має бути встановле�
ний належний контроль. Лише протягом 2015 р.
на охорону навколишнього природного сере�
довища підприємствами, організаціями та ус�
тановами в Україні було витрачено 24 591,1 млн
грн. (без ПДВ). Із загального обсягу витрат на
охорону навколишнього природного середови�
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ща 16 915,5 млн грн. (або 64%) становлять по�
точні витрати, 7 675,69 млн грн. (або 36%) — ка�
пітальні інвестиції, у тому числі 7 190,7 млн грн.
— інвестиції в основний капітал, 484,9 млн грн.
— витрати на капітальний ремонт природоохо�
ронного обладнання, але цих коштів все одно
не достатньо для підтримки навколишнього
середовища в необхідному стані [1]. Проведен�
ня аудиту природоохоронної діяльності потре�
бує різних спеціалістів. З одного боку, пе�
ревірці підлягають дані різних видів звітності,
в яких знаходять відображення процеси при�
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родоохоронної діяльності, що можуть забез�
печити аудитори. А з іншого боку, необхідно
перевірити відповідність діяльності підприєм�
ства нормативним екологічним вимогам, оціни�
ти технічний стан обладнання, проаналізувати
доцільність проведення тих чи інших заходів,
їх достатність та документальне оформлення,
що є компетенцією екологічних аудиторів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемам аудиту природоохоронної діяль�

ності присвячено наукові праці таких відомих
учених�економістів, як: Г.І. Купалова, Л.І. Мак�
симів, С.В. Хачумов, В.Я. Шевчук та інших [2—
5]. Разом з цим, наукові праці не достатньо роз�
кривають питання поєднання різних видів ауди�
ту для комплексної перевірки природоохорон�
ної діяльності підприємства.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення необхідності

створення фінансово�екологічного аудиту та
розгляд методів його проведення.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Нині існує невизначеність з тим, до яких саме

аудиторів необхідно звертатися для підтвер�
дження даних підприємства про природоохо�
ронну діяльність, адже, з одного боку, необхід�
но отримати підтвердження понесених витрат,
що по суті стосується аудиту бухгалтерських за�
писів, та оцінити достатність, ефективність та,
можливо, отримати рекомендації щодо покра�
щення природоохоронної діяльності.

Для свідомого вибору між проведенням
фінансового аудиту з врахуванням екологічних
аспектів та екологічним аудитом необхідно

розглянути їх окремо. Відповідно до Закону
України "Про аудиторську діяльність" аудит —
перевірка даних бухгалтерського обліку і по�
казників фінансової звітності суб'єкта госпо�
дарювання з метою висловлення незалежної
думки аудитора про її достовірність в усіх сут�
тєвих аспектах та відповідність вимогам законів
України, положень (стандартів) бухгалтерсь�
кого обліку або інших правил (внутрішніх по�
ложень суб'єктів господарювання) згідно із
вимогами користувачів [6].

Відповідно до Закону України "Про еколо�
гічний аудит" екологічний аудит — це докумен�
тально оформлений системний незалежний
процес оцінювання об'єкта екологічного ауди�
ту, що включає збирання і об'єктивне оцінюван�
ня доказів для встановлення відповідності ви�
значених видів діяльності, заходів, умов, сис�
теми екологічного управління та інформації з
цих питань вимогам законодавства України про
охорону навколишнього природного середови�
ща та іншим критеріям екологічного аудиту [7].

Порівняльна характеристика представлена у
таблиці 1. У подальшій роботі вважаємо доцільним
використовувати поняття "фінансовий аудит" у
значенні аудиту, який проводиться згідно з Зако�
ном України "Про аудиторську діяльність", для
розмежування двох видів аудиту.

На основі проведеного дослідження пропо�
нуємо об'єднати екологічний та фінансовий
аудит в одне поняття фінансово�екологічний
аудит для відображення комплексного підхо�
ду до підтвердження економічних показників
природоохоронної діяльності (рис. 1). Фінан�
сово�екологічний аудит — документовано
оформлений процес оцінювання об'єкта ауди�
ту щодо дотримання законодавства про охоро�

Таблиця 1. Порівняння фінансового та екологічного аудиту

Джерело: створено автором на основі [6; 7].
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ну навколишнього природного середовища, си�
стеми екологічного управління, перевірки да�
них, що відображені в бухгалтерському обліку,
фінансовій та нефінансовій звітності підприє�
мства, який проводиться спільно аудитором та
екологічним аудитором для аналізу, порівнян�
ня фінансових та екологічних показників
підприємства.

Аудит може проводитися або уповноваже�
ними на те юридичними особами (аудиторськи�
ми організаціями), які внесенні до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів, або фізични�
ми особами (аудиторами). Усі учасники відно�
син з фінансового�екологічного аудиту (ауди�
торська організація, індивідуальні екологи�
аудитори, ініціатор аудиту, організація, що
підлягає перевірці) повинні керуватися рядом
принципів. Стандарт ISO 14010 "Настанови
щодо екологічного аудиту. Основні принципи"
визначав основні принципи аудиторської пере�
вірки екологічної діяльності є:

1. Чітке визначення мети й обсягу. При цьо�
му цілі аудиторської перевірки задаються її
ініціатором, а обсяг і глибина встановлюються
з урахуванням цілей.

2. Об'єктивність, незалежність і компе�
тентність. Для дотримання цих вимог члени
аудиторської групи мають бути незалежними
від діяльності, що перевіряється ними, бути
об'єктивними й вільними від упереджень. Чле�
ни аудиторської групи повинні мати відповідні
знання, навички й досвід.

3. Належна професійна обережність. Відно�
сини між членами аудиторської групи та
клієнтом мають бути конфіденційними й вива�
женими. Якщо цього не вимагає закон, члени
аудиторської групи не повинні розголошувати
інформацію або документи, одержані у процесі
аудиту, або остаточний аудиторський висновок
ніякій третій стороні без одержаного на те доз�
волу клієнта (тобто ініціатора аудиту) і, де це
доречно, дозволу організації.

4. Систематичність. Аудит слід проводити
згідно з основними принципами й керівними
вказівками, розробленими для відповідного
типу перевірок.

5. Визначення критеріїв аудиту; повна й на�
лежна якість аудиторських даних, виходячи з
установлених критеріїв.

6. Надійність результатів і висновків аудиту.
7. Повнота аудиторського висновку з ура�

хуванням злагоджених цілей та обсягу аудиту.
Аудит природоохоронної діяльності має

охопити всі етапи від перевірки дотримання
нормативних екологічних, бухгалтерських та
податкових вимог до розробки рекомендацій
підприємству щодо покращення подальшої
діяльності (табл. 2).

Підприємство існує в правовій площині і
зобов'язане дотримуватись вимог законодав�
ства країни, в якій веде свою діяльність. Для
оцінки відповідності нормативно�правовим
екологічним вимогам та іншим вимогам, з яки�
ми підприємство погодилось (наприклад, за
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Рис. 1. Порівняльна характеристика екологічного, фінансового
та фінансово4екологічного аудиту
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різними екологічними програмами) необхідно:
— конкретизувати встановлені вимоги, у

тому числі оцінювані показники;
— визначити власні контрольні показники;
— забезпечити обізнаність осіб, діяльність

яких пов'язана з дотриманням цих вимог, про
їх зміст і процедури, що забезпечують їх до�
тримання.

Така система дасть можливість відповідаль�
ним фахівцям і керівникам знати і контролюва�
ти відповідність діяльності вимогам, що висува�
ються до підприємства тими чи іншими норма�
тивними документами чи стандартами. Також на
підприємстві мають бути розроблені процедури
ведення природоохоронної діяльності.

Процедура повинна визначати вимоги щодо:
а) визначення та виправлення невідповідно�

стей та вжиття заходів щодо пом'якшення їх не�
сприятливих екологічних наслідків, зазначен�
ня відповідальних осіб;

б) вивчення цих відхилень, визначення їх
причин і вжиття необхідних заходів для того,
щоб уникнути їх появи;

в) оцінка необхідності здійснення дій щодо
запобігання невідповідностей і виконання не�
обхідних дій щоб уникнути їх появи;

г) документування результатів виконаних
коригувальних і запобіжних дій;

д) аналіз ефективності вжитих дій.
Вжиті дії мають відповідати важливості

проблем і виявленому впливу на навколишнє
середовище. При внутрішньому аудиті доціль�
ним є перевірка кількості витраченого часу на
ліквідацію тих чи інших відхилень від норми. Це
дасть можливість визначити, чи раціонально
витрачається робочий час працівниками і чи не
потрібно звернути увагу їх керівників на пере�
розподіл часу від менш важливих завдань до
більш важливих.

Підприємство має забезпечити, щоб всі по�
точні зміни були внесені у відповідну докумен�
тацію. Невідповідності є цінним матеріалом,

який необхідно аналізувати з метою запобіган�
ня їх подальшого появи.

Процедура визначає порядок виявлення та
реєстрації невідповідностей, планування, про�
ведення та контролю виконання коригувальних
і застережливих заходів і дій, а також відпові�
дальних за цю діяльність. Документування цих
змін є також обов'язковим.

Планування є важливим моментом органі�
зації будь�якої діяльності, не виключенням є
проведення внутрішнього аудиту. Керівництво
має встановити, щоб, наприклад, внутрішні
аудити системи екологічного менеджменту
проводилися в запланований час, з тим, щоб:

а) визначити відповідає чи ні система еко�
логічного менеджменту запланованим заходам
з екологічного менеджменту, і впроваджена і
чи функціонує належним чином система еко�
логічного менеджменту;

б) надати інформацію про результати ауди�
ту керівництву.

Програми аудиту мають плануватися, роз�
роблятися, виконуватися і підтримуватися
підпримством, з урахуванням екологічної важ�
ливості різних видів її діяльності та результатів
попередніх аудитів.

Також мають бути розроблені процедури
аудиту, вони мають виконуватися і підтриму�
ватися в робочому стані, а також включати:

— розподіл відповідальності та вимоги для
планування і проведення аудитів, процес опри�
люднення результатів і зберігання пов'язаних
з цим записів;

— визначення критеріїв аудиту, меж, пе�
ріодичності і методів.

При проведенні аудиту природоохоронної
діяльності з великою глибиною, інтенсивністю
і частотою перевіряються ті види діяльності, за
яких є значний ризик забруднення або настан�
ня екологічної аварії. Наприклад, локальна ус�
тановка з очищення стічних вод буде перевіря�
тися частіше, ніж, наприклад, склад.

Таблиця 2. Етапи фінансово4екологічного аудиту нафтопереробного підприємства

Джерело: розроблено автором.
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Відповідно до цього і встановлюється час�
тота, програма та інтенсивність аудиту, які ма�
ють бути пропорційні значимості конкретного
аспекту. Результати адекватно спланованої
проведеної аудиторської перевірки мають важ�
ливе значення, але аудит не повинен перетво�
рюватися на грандіозну інспекцію. Тобто на
підприємстві мають виконуватися всі виробничі
цикли, але разом з цим, особи, що задіяні у
внутрішньому аудиті мають активно реагувати
на звернення аудиторів та вчасно надавати всю
необхідну інформацію.

На рисунку 2 зображено схему взаємо�
зв'язків між основними господарськими проце�
сами, екологічними ризиками та необхідними
природоохоронними заходами, що розробле�
на на прикладі нафтопереробних підприємств.
Звичайно, на різних підприємствах передбачені
різні набори технологічних процесів. Схема по�
будована з огляду на основні процеси на кож�
ному з них, а саме перегонка сирої нафти,
гідроочищення і каталітичний риформінг. При
такому наборі вихід світлих нафтопродуктів
(бензину та реактивного палива) становить
близько 40% від загальної кількості продукції.

Схема дає можливість аудитору визначити
пріоритетність та суттєвість ризиків для кож�

ного етапу виробничого процесу. Виходячи з
розрахунків суттєвості та необхідності у цьо�
му зв'язку проведення природоохоронних за�
ходів, аудитор може оцінити структуру та
розмір необхідних витрат за ними. Разом з цим
структурний аналіз за обсягом та періодичні�
стю витрат дасть можливість визначити першо�
чергові об'єкти для відповідних аудиторських
процедур. Відповідно до того, які основні еко�
логічні загрози існують на кожному з етапів
переробки нафти, витрати будуть становити
основну частину загальних витрат цих центрів.
Також, проаналізувавши понесені витрати на
проведення природоохоронних заходів, керів�
ництво підприємства зможе оцінити обсяг не�
обхідних інвестицій для продовження подаль�
шої екологічно�безпечної діяльності. Наведені
заходи внутрішнього аудиту не є вичерпними і
переглядаються виходячи з умов конкретного
нафтопереробного підприємства, також необ�
хідно врахувати і кінцеву мету діяльності під�
приємства, а саме — отримання прибутку.

Звіти фінансово�екологічного аудиту по�
винні відображати відповідність діяльності
підприємства вимогам законодавства та стан
справ в галузі захисту навколишнього середо�
вища. Сутність порушень має бути чітко визна�

Рис. 2. Схема взаємозв'язків між основними процесами нафтопереробки, екологічними
ризиками, природоохоронними заходами та процедурами аудиту

Джерело: розроблено автором.
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чена, сформульована та зрозуміла як для ауди�
торів, так і для тих, хто підлягає перевірці.

ВИСНОВКИ
Отже, враховуючи важливість ведення при�

родоохоронної діяльності підприємствами,
фінансово�екологічний аудит є сучасним ін�
струментом ефективного управління підпри�
ємством. Проведення аудиту доцільно за виз�
наченими етапами: аудит засновницьких доку�
ментів, аудит системи екологічного менедж�
менту, екологічний аудит, аудит обліку приро�
доохоронної діяльності, фінансової та соціаль�
ної звітності, розробка рекомендацій. Аудит
має бути доцільним, раціональним та ефектив�
ним. Для підвищення ефективності фінансово�
екологічний аудиту було запропоновано схе�
му взаємозв'язків між основними процесами
виробництва, екологічними ризиками, приро�
доохоронними заходами та процедурами ауди�
ту на прикладі підприємств нафтопереробної
промисловості.
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