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ЕКОЛОГІЧНІ ВИТРАТИ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ   

 

ENVIRONMENTAL COSTS AS AN OBJECT OF MANAGEMENT ACCOUNTING 

 

Анотація. Розглянуто екологічні витрати як об’єкт управлінського обліку. 

Встановлено, що система управлінського обліку екологічних витрат є важливою 

складовою  ефективного екологічного управління на підприємствах, має забезпечувати 

керівництво інформацією для прийняття управлінських рішень, які б гарантували 

існування підприємства в довгостроковій перспективі, що передбачає зниження  або 

запобігання екологічним ризикам. 
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Abstract. Considers the environmental costs as object of management accounting. 

Established that the system of management accounting of environmental costs is an important 

component of effective environmental management in enterprises, should provide the user with 

information for making management decisions, which would guarantee the existence of the 

business in the long term, which provides for the reduction or prevention of environmental risks. 
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Постановка проблеми. Національна екологічна політика України до 2020 року  

спрямована  на  досягнення стратегічних цілей, однією з яких є інтеграція екологічної 

політики та вдосконалення системи інтегрованого екологічного управління [1]. Одним з 

основних завдань для досягнення цієї цілі є розроблення і впровадження на державному 

рівні законодавчо обґрунтованої системи стимулів  для суб'єктів  господарювання,  що  

впроваджують систему екологічного управління. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У фундаментальних працях вітчизняних 

вчених О. Ф. Балацького, І. К. Бистрякова, О. О. Веклич, С. І. Дорогунцова, І. В.Замула, 

Л. Г. Мельника, С. К. Харічкова  та інших знайшли своє вирішення питання планування й 

обліку екологічних витрат, надання звітності з екологічної діяльності підприємств, 

індексації екологічних платежів підприємств, формування і використання коштів 

екологічних фондів, визначення ставок екологічного страхування тощо. 

Проте  недостатньо вивчено науково-методичне забезпечення системи 

управлінського обліку екологічних витрат. Така система є важливою складовою 

ефективного екологічного управління на підприємствах, має забезпечувати керівництво 

інформацією для прийняття управлінських рішень, які б гарантували існування 

підприємства в довгостроковій перспективі, що передбачає зниження  або запобігання 

екологічним ризикам.  

Виклад основного матеріалу. У практиці господарювання відсутній поділ витрат на 

охорону природи і природокористування, що призводить до відсутності інформації щодо 

цих двох видів діяльності. Наслідком різноманітності підходів до трактування пов’язаних 

з екологічною діяльністю підприємства, є застосування понять «екологічні витрати» і 

природоохоронні витрати» як синонімів [2, с.87]. 

Екологічні витрати – це сукупність живої та уречевленої праці, яка витрачається на 

відтворення природних ресурсів і природного довкілля,  попередження і ліквідацію 

забруднення довкілля, підтримання в нормальному стані і покращення якості природних 

ресурсів, а також майбутньої праці, яка буде витрачатися на усунення негативних 



економічних, екологічних і соціальних наслідків, що викликані теперішнім забрудненням 

і нераціональним використанням природних ресурсів [3, с.105]. 

Ідея відображення екологічних витрат у собівартості продукції вперше була 

висловлена проф. Ю. Ю. Туницею ще у 1977 році. Він запропонував ввести для галузей 

матеріального виробництва спеціальні відрахування у фонд охорони природи за 

нормативами,  які б враховували їх негативний вплив на довкілля. 

Донині немає спільної думки відносно структури екологічних витрат, проте цей 

чинник є важливою складовою управлінського обліку як підсистеми екологічного 

управління.  

Зарахування тих чи інших витрат до екологічних на підприємствах сьогодні 

здійснюється згідно інструкції  щодо заповнення форми державного статистичного 

спостереження N 1-екологічні витрати "Звіт про витрати на охорону навколишнього 

природного середовища та екологічні платежі" [4]. Форма  N  1-екологічні  витрати  

заповнюється  на основі  даних первинного обліку фактичних екологічних витрат. Однак 

норми цієї інструкції не в повній мірі відповідають вимогам управлінського обліку.  

Крім того, екологічні витрати у вітчизняному обліку і звітності не відображаються 

окремо, а повністю відносяться до собівартості виробленої продукції; облік та списання 

екологічних витрат ведеться безсистемно та за загальною методикою без врахування їх 

особливостей; відсутнє врахування у обліковій політиці підприємства особливостей його 

господарської діяльності при визначенні екологічних витрат; при здійсненні інвестиційної 

діяльності відсутня мотивація щодо здійснення врахування екологічних витрат.  

Висновки. Відсутність достовірної та своєчасної інформації про склад і розмір 

екологічних витрат, які відрізняються від інших витрат підприємства та залежать від 

сфери його діяльності й ступеню впливу на навколишнє природне середовище, зумовлює 

неефективне управління ними та зростання негативного впливу на довкілля. 
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