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Останніми десятиліттями світова спільнота не на жарт стурбована станом природного до-

вкілля. Керівництво більшості підприємств не уявляють, а деякі не замислюються про нас-
лідки своєї діяльності і її вплив на природне середовище. Тому існує потреба в пошуку і ви-
користанні інструментів і методів, спрямованих на задоволення інформаційних потреб щодо 
оцінки екологічної діяльності підприємств. 

Системи екологічної оцінки діяльності підприємств використовуються практично в усіх кра-
їнах світу і багатьма міжнародними організаціями, яка зосереджена на всебічному аналізі мож-
ливого впливу діяльності на довкілля і використанні результатів цього аналізу для запобігання 
або пом’якшення екологічних наслідків. Однак до цього часу не розроблені ні показники, ні сис-
теми обліку, які б повною мірою відображали взаємодію економіки та природного довкілля. 

Як зазначає В. С. Лень, у науковій літературі для характеристики процесу накопичення 
інформації про навколишнє середовище використовуються поняття «екологічний облік», 
«екологічний облік на підприємстві», «бухгалтерський екологічний облік». Проте норматив-
не визначення цих понять в Українській нормативній базі, у тому числі з бухгалтерського 
обліку, відсутнє [1]. В. М. Жук вважає, що поняття «екологічний облік» не набуло остаточ-
ного осмислення і логічної завершеності як комплексно сформованої системи знань в еконо-
міко-екологічній теорії та практиці [2]. 

Слід відзначити основні перешкоди, що заважають національним підприємствам впрова-
джувати екологічний облік: 

- зацікавленість інвесторів у величині прибутку і нехтування екологічними витратами; 
- складність виділення витрат на природоохоронні заходи із загальних витрат; 
- відсутність нормативної бази та рекомендацій стосовно надання інформації про приро-

доохоронну діяльність і організацію екологічного обліку на підприємствах. 
На нашу думку, екологічний облік має знайти відображення в загальній системі бухгал-

терського обліку, тільки у цьому випадку він стане ефективним інструментом природоохо-
ронної діяльності на підприємстві.  

Одночасно бухгалтерський облік екологічної діяльності є підсистемою не лише бухгал-
терського обліку, а й частиною системи екологічного менеджменту, інформаційною основою 
для проведення екологічного аудиту, страхування й оцінки інвестиційних проектів [3]. 

Більшість національних підприємств накопичують і узагальнюють екологічну інформа-
цію для складання статистичної та податкової звітності.  

Для цього розроблено та затверджено окремі форми звітності, з яких сьогодні, згідно з 
чинним законодавством, до статистичної звітності відносяться: 

- форма № 2-тп (повітря) (річна) «Звіт про охорону атмосферного повітря»; 
- форма № 1-екологічні витрати (річна) «Витрати на охорону навколишнього природного 

середовища та екологічні платежі», затверджену наказом Державної служби статистики 
України від 30 вересня 2015 року № 259; 

- форма № 1-відходи (річна) «Утворення та поводження з відходами», затверджену нака-
зом Державної служби статистики України від 19 серпня 2014 року № 243; 

- форма № 1-ТПВ (річна) «Звіт про поводження з твердими побутовими відходами», за-
тверджену наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального госпо-
дарства України від 19 вересня 2006 року № 308. 

З метою приведення нормативно-правових актів у сфері статистики у відповідність із чин-
ним законодавством скасовано Наказ Держкомстату України від 20 жовтня 2008 року № 396 
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«Про затвердження Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень 
про охорону атмосферного повітря № 2-ТП (повітря) “Звіт про охорону атмосферного повітря” 
(річна) та № 2-ТП (повітря) “Звіт про охорону атмосферного повітря" (квартальна)”» [4]. 

До податкової звітності відноситься Податкова декларація екологічного податку, не-
від’ємною частиною якої є шість додатків [5]. 

Однак слід зазначити, що у системі бухгалтерського обліку міститься певна інформація 
щодо екологічної діяльності підприємства. Так, у складі необоротних активів є матеріальні і 
нематеріальні активи, що використовуються в екологічній діяльності підприємства, такі активи 
є й у складі запасів підприємства. Підприємство може формувати власні фонди на проведення 
природоохоронних заходів, або отримувати цільове фінансування чи залучати кредитні ресур-
си. Але здебільшого така інформація не виокремлюється в системі фінансової звітності. 

Але все більша кількість підприємств накопичену екологічну інформацію використовує 
для складання звітності з корпоративної соціальної відповідальності у частині екологічної 
діяльності. Соціальна або нефінансова звітність – це звіти компаній, що включають інформа-
цію не тільки про результати фінансово-економічної діяльності, але й соціальні та екологічні 
показники. Вона є публічною і розглядається як інструмент інформування стейкхолдерів про 
те, як і якими темпами компанія реалізує закладені у своїх стратегічних планах розвитку цілі 
щодо економічної стійкості та розвитку, соціального добробуту та екологічної безпеки. 

Підсумовуючи результати проведеного дослідження, ми погоджуємося з визначенням бу-
хгалтерського обліку екологічної діяльності для господарюючих суб’єктів, наведеного 
В. С. Ленем [1], як підсистеми бухгалтерського обліку, яка формує та передає користувачам 
інформацію про господарські операції, пов’язані з використанням природного середовища та 
впливом господарської діяльності на його стан. 

Саме вона повинна стати основою для складання звітів з соціальної відповідальності, які 
включають в себе інформацію про фактичну і стратегічну екологічну діяльність підприємства. 
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Сучасний стан економіки в Україні змушує підприємців до пошуку адекватних методів 

управління витратами. Ефективна діяльність підприємства, його конкурентоспроможність, 
стійкість до змін, що відбуваються в економічному середовищі, головним чином залежать 
від ефективності системи управління підприємством, зокрема його витратами. Велике різно-
маніття методів управління витратами зумовлює потребу в досконалому вивченні їх сут-
ності, а також визначення методів, які відповідають сучасним вимогам. 


