
17
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 7, 2013

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах ринкових відносин, самостійності гос�

подарюючих суб'єктів різного ступеня та рівня
ієрархій можливість й ефективність механізму оп�
тимізації використання ресурсного потенціалу та
зміни структур виробництва визначаються їх здатн�
істю узгоджувати цілі організації з розвитком вироб�
ничого комплексу. Кожен елемент економічної сис�
теми вільний у виборі методів управління на власно�
му рівні, але при цьому повинен враховувати обме�
ження, що формуються зовнішнім середовищем.
Розробка механізму і системи управління, стимулю�
ючої природоохоронні заходи, є необхідною для за�
безпечення соціально�економічного та екологічно�
го розвитку і пов'язана з вирішенням двох завдань:
1) необхідністю формування структури управління
шляхом виділення основних елементів і їх взаємозв�
'язків, визначення переліку прав і обов'язків окре�
мих господарюючих суб'єктів; 2) необхідністю роз�
робки, тестування і оцінки найбільш раціональних
рівнів природоохоронних нормативів, штрафів, вип�
лат, визначають конкретний зміст такого механізму.

Особливе місце в системі такого управління зай�
має екологічний аудит — інструмент, що включає в
себе організаційно�економічні фактори захисту на�
вколишнього середовища. Він дозволяє вибрати оп�
тимальний варіант природоохоронних механізмів,
організувати інформаційно�аналітичний контроль за
станом і ступенем використання природних ресурсів,
дати оцінку еколого�економічної доцільності того чи
іншого інвестиційного проекту.
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У статті удосконалені теоретико�методичні підходи до становлення екологічного аудиту
підприємств АПК шляхом розмежування економічних, техніко�технологічних і організаційних аспектів
його здійснення. Для ілюстрації методики екологічного аудиту приводиться практичний приклад ауди�
ту екологічних платежів у частині плати за негативний вплив на навколишнє природне середовище.

In the article improved theoretical�methodical approaches to formation of an environmental audit
agroindustrial enterprises by distinguishing economic, technical, technological and organizational aspects of
its implementation. To illustrate the methods of environmental audit the author gives practical examples of
environmental payments audit in relation to the payments for the negative environmental impact.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Теоретичною базою дослідження та сформова�
них висновків стали праці таких вітчизняних та зару�
біжних учених з питань екологічного менеджменту:
І.К. Бистрякова, Т.П. Галушкіної, Б.М. Данилишина,
С.І. Дорогунцова, В.М. Трегобчука, Т.Ю. Туниці,
О.І. Фурдичка, С.К. Харічкова, М.А. Хвесика, Є.В. Хло�
бистова, О.М. Царенка та інших. У їх дослідженнях
висвітлені питання, пов'язані з екологізацією усіх
сторін суспільної діяльності, впровадженням сучас�
них механізмів та інструментів екологізації та забез�
печення ресурсно�екологічної безпеки. Питанням
формування та функціонування екологічного аудиту
в Україні присвячено праці Н.М. Андрєєвої, О.О. Век�
лич, У.П. Новак, Т.І. Пізняк, О.Ф. Савченка, М.М. Ша�
форстової, Г.Г. Шматкова та інших. Поряд з цим, не�
достатньо вивченим залишається питання екологіч�
ного аудиту саме об'єктів агропромислового вироб�
ництва, де широко використовуються екологічно не�
безпечні речовини, не приділяється увага ролі аудиту
у виробництві екологічно безпечної продукції АПК.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування методики про�

ведення аудиту екологічних платежів у сфері аг�
ропромислового виробництва.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Господарська практика вітчизняних агропро�

мислових підприємств останнім часом свідчить про
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те, що активізувалися дії з оцінки відповідності
екологічних характеристик підприємств норма�
тивним вимогам, перш за все, щодо дотримання
нормативів впливу на навколишнє середовище;
гранично допустимих концентрацій забруднюю�
чих речовин, а також вимог до технологічних про�
цесів і продукції, що випускається. Але треба
підкреслити, що не тільки аналіз відповідності
діяльності економічного суб'єкта зазначеним вище
критеріям повинен бути одним із основних на�
прямів екологічної роботи аудиторів.

Екологічний аудит є ринковим інструментом
екологічного менеджменту, застосування якого є
особливо актуальним при переході до формуван�

ня сталого агропромисло�
вого виробництва. У той
же час екологічний аудит
є функціонально відособ�
леним напрямом еколого�
економічної діяльності на
підприємстві, що пов'яза�
не з реалізацією конт�
рольно�консалтингових
функцій екологічного ме�
неджменту для прийняття
оперативних та стратегіч�

них управлінських рішень [1, с. 75]. Тоб�
то екологічний аудит агропромислово�
го виробництва є, на наш погляд, орган�
ізаційно�економічною системою неза�
лежного контролю і контролінгу вироб�
ничо�екологічної діяльності, фінансово�
економічного стану підприємств АПК
незалежно від форм господарювання у
взаємозв'язку з рівнем регулювання ви�
користання природних ресурсів.

При проведенні екологіч�
ного аудиту, на наш погляд,
треба чітко розрізняти еконо�
мічну, техніко�технологічну і
організаційну сторони його
реалізації. У зв'язку з цим
можна вказати на необхід�
ність виділяти види екологіч�
ного аудиту: екологічний
організаційно�управлінський
аудит; екологічний технічний
аудит; екологічний техноло�
гічний аудит; екологічний об�
ліково�економічний аудит.

Основні відмінності
змісту цих видів аудиту по�
винні бути відображені в
плані та програмі аудитор�
ської перевірки. На ниніш�
ньому етапі національної
практики залишається серй�
озною проблемою мотива�
ція розробки та проведення
програм добровільного (іні�
ціативного) екологічного

аудиту в системі екологічного менеджменту з пер�
спективою розвитку інтегрованої системи еколо�
гічного менеджменту та екологічного аудиту. В
якості основних спонукальних причин необхід�
ності проведення екологічного аудиту можна роз�
глядати: інвестиційний процес; екологічну експер�
тизу; приватизацію; відносини з територіальними
і державними органами екологічного контролю та
управління; відносини із громадськістю та насе�
ленням; запобігання виникнення гострих екологі�
чних проблем; врегулювання складних існуючих
конфліктних ситуацій; екологічна освіта [2, с. 250].

Характеризуючи екологічний аудит на при�
кладі аудиту екологічних платежів, можна ствер�
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Таблиця 1. Об'єкти аудиту екологічних платежів та їх результати
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Таблиця 2. Загальний план аудиту екологічних платежів

Таблиця 3. Програма аудиту екологічних платежів
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джувати наступне: аудит екологічних платежів є
різновидом екологічного аудиту, в кожній країні і
в кожній галузі економіки існує своя специфіка
проведення аудиту; універсальних методів і про�
цедур проведення екологічного аудиту не існує, є
лише загальні рекомендації, що виробляються на�
ціональними спілками підприємців та міжнарод�
ними організаціями.

При плануванні аудиту екологічних платежів
необхідно визначити основні об'єкти. Для
підприємств можна виділити наступні об'єкти
(табл. 1) [3, с. 47].

Для обгрунтованого вираження своєї думки
про правильність організації та ведення обліку і
складання звітності по екологічних платежах
аудитор повинен отримати достатні для цього
аудиторські докази. При перевірці обліку та
звітності з екологічних платежах аудитор може за�
стосовувати такі основні способи отримання до�
казів, як спостереження, інспектування, перера�
хунок, аналітичні процедури [4; 5]. Важливим при
плануванні аудиту, зокрема аудиту екологічних
платежів, є складання загального плану і форму�
вання програми аудиту. Загальний план аудиту
екологічних платежів можна схематично предста�
вити наступним чином (табл. 2).

Планування аудитором своєї роботи здійс�
нюється безперервно протягом усього часу вико�
нання аудиторського завдання у зв'язку з мінли�
вими обставинами або несподіваними результата�
ми, отриманими в ході виконання аудиторських
процедур [4, с. 227]. Причини внесення значних
змін у загальний план і програму аудиту повинні
бути документально зафіксовані. Програму ауди�
ту екологічних платежів можна представити схе�
матично (табл. 3).

Для ілюстрації методики аудиту екологічних
платежів наведемо практичні приклади його про�
ведення в агропромисловому підприємстві (табл.
4). Для прикладу було обрано СП ТОВ "Нива Пе�
реясловщини" як найбільше свиногосподарське
підприємство Київщини з понад 170 тис. товарних
свиней на рік.

Перевірка пра�
вильності форму�
вання розрахунку
плати передбачає
комплексну пере�
вірку кожного розд�
ілу даного докумен�
та [4, с. 229]. У зв'яз�
ку з цим, для просто�
ти формування ре�
зультатів дослід�
ження була розроб�
лена таблиця, що
відображає взаємоз�
в'язок етапів пере�
вірки та робочих до�
кументів аудитора.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, аналіз соціально�економічних
процесів, що відбуваються в АПК, підтверджує
очевидну необхідність: екологічний облік і еколо�
гічний аудит повинні увійти до складу інструментів
управління господарською діяльністю поряд із
бухгалтерським обліком та аудитом. Запропоно�
вано в процесі становлення екологічного аудиту
підприємств АПК розмежовувати економічні, тех�
ніко�технологічні і організаційні аспекти його
здійснення. Для ілюстрації методики екологічно�
го аудиту наводяться практичні приклади Програ�
ми аудиту екологічних платежів у частині плати
за негативний вплив на навколишнє середовище та
докладної програми перевірки Розрахунку плати
за негативний вплив на навколишнє природне се�
редовище.
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Таблиця 4. Детальна програма перевірки розрахунку плати
за негативний вплив на навколишнє середовище

СП ТОВ "Нива Переясловщини" за 2012 рік
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