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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Широкомасштабні втручання в природні екосисте�

ми та неврахування екологічних факторів у економіч�
них системах призвело до формування екологічної кри�
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IMPROVEMENT OF ACCOUNTING OF ECONOMIC ACTIVITY EXPENDITURE

У статті досліджено сучасний стан методики відображення екологічних витрат у системі обліку. ПроL

аналізовано останні дослідження і публікації з удосконалення обліку екологічних витрат. Визначено

відсутність належного інформаційного забезпечення для прийняття рішень в екоменеджменті. ОбгрунL

товано проблему обліковоLінформаційного забезпечення в частині екологічної діяльності, що потребує

подальшого поглибленого дослідження. Запропоновано в системі бухгалтерського обліку виділити статті

для обліку поточних і загальних екологічних витрат. Розроблено типову форму внутрішньої звітності з

обліку екологічних витрат. Запроваджено внести доповнювання до НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінанL

сової звітності" в частині формування інформації про екологічні витрати, у Формі 2 "Звіт про фінансові

результати".

Запропоновано внести зміни до П(С)БО 16 "Витрати", в якому чітко оговорити порядок визначення

екологічних витрат, їх оцінку, класифікацію та відображення в обліку.

The article examines the current state of the method of displaying environmental costs in the accounting

system. The latest research and publications on improving the accounting of environmental costs have been

analyzed. The lack of proper information support for decision making in ecoLmanagement has been determined.

The problem of accounting and informational support in the part of ecological activity is substantiated, it requires

further inLdepth research. It is proposed in the accounting system to allocate articles for accounting of current

and general environmental costs. A standard form of internal accounting for environmental costs is developed.

Introduced to add to the NP (C) BO 1 "General Requirements to Financial Reporting" regarding the formation of

information on environmental costs, in Form 2, "Statement of financial results". It is proposed to amend P (C) BO

16 "Costs", which clearly stipulates the procedure for the determination of environmental costs, their assessment,

classification and accounting.

Ключові слова: екологічна діяльність, екологічні витрати, природоохоронні витрати, сукупні екологічні
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зи. Гонитва за прибутком спричинила експлуатацію при�
родних ресурсів і зменшення собівартості продукції за
рахунок забруднення середовища. Усвідомлення нега�
тивних явищ, що виникають внаслідок впливу госпо�
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дарської діяльності на навколишнє середовище, відбу�
вається в першу чергу через отримання облікової інфор�
мації про зазначений вплив.

Облік як система виміру господарських явищ і
процесів здатен створювати їх числову характери�
стику та бути джерелом інформації, а відтак і
підгрунтям прийняття управлінських рішень щодо
здійснення екологічної діяльності. Однак екологі�
чний підхід до обліку дотепер не має методологіч�
них розробок, що давало б основу для створення
методики облікового відображення витрат еколог�
ічної діяльності [7].

Розуміння економічної природи взаємозв'язків
суспільства та навколишньою природного середови�
ща формує можливості вибору найефективніших ва�
ріантів реалізації виробничої діяльності та суспільної
поведінки людини. Саме прагнення підвищити ефек�
тивність функціонування виробничих і суспільних
систем з урахуванням їх впливу на природне середо�
вище спонукає формувати принципово нові підходи в
обліку. Адже, як зазначають Ю.П. Лебединський,
Ю.В. Скляпкін та П.І. Понов, "... традиційний бухгал�
терський облік з багатьох точок зору непридатний для
повного відображення виливів підприємства на довк�
ілля" [13]. Звідси питання формування обліку витрат
екологічної діяльності набуває все більшої актуаль�
ності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Про екологію і її безпосередній зв'язок з економі�
кою в науковій літературі впродовж останніх 20—30 ро�
ків написано дуже багато. Зокрема вчених: В.І. Бачинсь�
кий, М.Т. Білуха, Р. Віллет, З.В. Гуцайлюк, Т.А. Дьоміна,
Ю.В. Кулій�Дем'янюк, Я.Д. Крупка, П.О. Куцик, М.В. Ко�
рягін, С.І. Лебедевич, Л.Г. Медвідь, І.И. Яремко та ін.
Проте економіко�екологічні проблеми за цей час не

тільки не вирішились, а настільки загострились, що
загрожують фізичному існуванню людства. У працях
вчених зазначено різні підходи до організації еколо�
гічного обліку і звітності, зокрема щодо екологічних
витрат, проте вони не є достатніми, органічними скла�
довими обліково�аналітичної системи як на загально�
державному, так і на рівні менеджменту підприємств
[21].

Основною причиною тому слід визначити відсут�
ність належного інформаційного забезпечення для
прийняття рішень в екоменеджменту. Отже, проблема
обліково�інформаційного забезпечення в частині еко�
логічної діяльності потребує на подальше поглиблене
дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження сучасного стану мето�

дики відображення екологічних витрат у системі бух�
галтерського обліку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Екологічна діяльність — це відповідний сегмент
його операційної діяльності, який повинен забез�
печити баланс між суспільними інтересами та інте�
ресами підприємства, у результаті функціонування
якого має бути максимально збережене природне
середовище в тому стані, у якому воно перебувало
донедавна [5].

Екологічна діяльність, як і будь�яка діяльність,
супроводжується певними витратами.

За результатами вивчення літературних джерел
встановлено, що поняття "екологічні витрати" трак�
туються за кількома підходами (табл. 1).

Не містять єдиного підходу і нормативно�пра�
вові акти з обліку витрат екологічної діяльності.
Зокрема в Рекомендаціях щодо заповнення форми

Таблиця 1. Сутність екологічних витрат в літературних джерелах

№ Джерело Визначення
1 Дьоміна Т.Л. Природоохоронні виграти – це виражена у вартісній формі сукупність всіх видів 

ресурсів, необхідних для здійснення природоохоронної діяльності 
2 Замула І.В. Екологічні витрати – це всі витрати, пов'язані зі здійсненням екологічної діяльності 

підприємство 
3 Кожушко Л.Ф.  Екологічні витрати – сумарні кошти, які підприємство може вкласти в запобігання 

емісії, а також різні платежі за виробниче споживання ресурсів та відшкодування 
заподіяних збитків навколишньому середовищу 

4 Кондратюк О.М. Сукупні екологічні витрати – сума витрачених матеріальних, трудових і фінансових 
ресурсів дія здійснення операційної та інвестиційної діяльності у сфері 
ресурсозбереження й охорони навколишнього природного середовища (за винятком 
реалізованих знешкоджених і повторно використаних відходів), екологічні зобов'язання 
у вигляді екологічних платежів, інші понесені витрати через екологічно несприятливу 
діяльність підприємства 

5 Максимів Л.І. Екологічні витрати – це інтерналізовані витрати, які виникають внаслідок добровільних 
або обов'язкових заходів з метою запобігання, усунення, зменшення навантажень на 
довкілля, а також внаслідок втрат продуктивності та незворотних втрат енергії, 
сировини і матеріалів 

6 Методологічні положення з організації 
державного статистичного 
спостереження щодо витрат на охорону 
навколишнього природного 
середовища 

Витрати на охорону навколишнього природного середовища всі види витрат держави, 
підприємств (організацій, установ), спрямовані на запобігання, контроль, зменшення чи 
ліквідацію забруднення навколишнього природного середовища та охорону природи, 
управління природоохоронними ресурсами 

7 Мішенін Є.В. Екологічні витрати – це витрат и на природоохоронні заходи, які враховують витрати 
на попередження інтенсивного забруднення навколишнього середовища і на різке 
зменшення негативного впливу на природу 

8 Саєнко К.С. Екологічні витрати – це витрати на придбання ліцензії на право користування надрами: 
витрати на освоєння природних ресурсів: плата за негативний вплив на навколишнє 
середовище: капітальні і поточні втрати природоохоронної діяльності 

9 Синякевич І.М. Екологічні витрати виробництва це сукупність живої та уречевленої праці, яка 
витрачається на відтворення природних ресурсів і природного довкілля, попередження 
та ліквідацію забруднення довкілля, підтримання в нормальному стані і покращення 
якості природних ресурсів, а також майбутньої праці, яка буде ви витрачатися на 
усунення негативних економічних, екологічних і соціальних наслідків, що викликані 
теперішнім забрудненням і нераціональним використанням природних ресурсів 

10 Туниця Ю.Ю. Екологічні витрати – сукупність витрат і збитків у сфері природокористування та 
матеріальних благ загалом 
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державного статистичного спостереження № 1�
екологічні витрати "Звіт про екологічні збори та
поточні витрати на охорону природи" зустрічають�
ся поняття "екологічні витрати", "витрати на охо�
рону природи", "природоохоронні витрати"), про�
те чітке їх визначення відсутнє [19].

Що ж стосується поняття "витрат " в цілому,
то в П(С)БО 16 "Витрати" поняття "витрати" трак�
туються як зменшення активів, або збільшення зо�
бов'язань, які призводять до зменшення власного
капіталу підприємства (за винятком зменшення ка�
піталу внаслідок його вилучення чи розподілу між
власниками), за умови, що ці витрати можуть бути
достовірно оцінені. Витрати визнаються витрата�
ми відповідного періоду одночасно з визнанням до�
ходу, для отримання якого вони здійснені. Такий

підхід відповідає принципам Міжнародних стан�
дартів фінансової звітності та принципу нараху�
вання і відповідності доходів і витрат, що засто�
совується в національних стандартах обліку і звіт�
ності [1].

Отже, виходячи зі специфіки екологічної діяль�
ності та поняття "витрат" вважаємо, що під еколо�
гічними витратами слід розуміти витрати (матері�
альні, трудові, фінансові) підприємства, пов'язані з
екологічної діяльністю, здійснювані перед початком
або протягом виробничого процесу та спрямовані
на зменшення чи ліквідацію забруднення навколиш�
нього природного середовища.

Запорукою ефективного управління екологічни�
ми витратами є належно сформоване обліково�
інформаційне забезпечення, порядок та послі�
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Рис. 1. Класифікація екологічних витрат

Джерело: [7].
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1 Капітальні інвестиції на здійснення екологічної 
діяльності: 
 - на ремонт; 
- введення нових об’єктів екологічного 
призначення; 
- інші капітальні витрати 

 

2 Поточні витрати на здійснення екологічної 
діяльності: 
- витрати, пов’язанні з експлуатацією обладнання; 
- створення (придбання) основних засобів, 
призначених для переробки та/або утилізації; 
- інші поточні витрати 

 

3 Екологічний податок: 
- податкове зобов’язання за звітний період; 
- штрафні санкції 

 

 Всього витрат  

Таблиця 2. Звіт про екологічні витрати
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довність формування якого має бути визначено Об�
ліковою політикою підприємства.

Основним елементом Облікової політики в час�
тині організації обліку екологічних витрат має ста�
ти їх класифікація (рис. 1).

Залежно від виду діяльності екологічні витрати
поділяються на операційні, інвестиційні та фінан�
сові.

Операційні екологічні витрати виникають у про�
цесі операційної діяльності підприємства і пов'язані
з використанням природних ресурсів та/або їх охо�
роною.

Інвестиційні екологічні витрати пов'язані зі
створенням, придбанням, реконструкцією, модер�
нізацією, технічним переобладнанням, капітальним
ремонтом основних засобів природоохоронного
призначення.

Фінансові екологічні витрати виникають у ре�
зультаті обслуговування отриманих кредитів для
здійснення екологічної діяльності [7].

За характером впливу на навколишнє природне
середовище екологічні витрати запропоновано под�
іляти на експлуатаційні (пов'язані із забезпеченням
виробничого процесу природними ресурсами, їх ек�
сплуатацією та відновленням) і природоохоронні
(пов'язані із заходами щодо охорони навколишнь�
ого природного середовища від забруднення) [7].

Наведена класифікація екологічних витрат має
бути взята за основу при розробці Робочого плану
рахунків, а отже, і при організації їх аналітичного
обліку [7]. Вважаємо, що у разі якщо, масштаби вит�
рат екологічної діяльності незначні, потреби у
відокремлені окремого рахунку для їх обліку немає,
в таких ситуаціях облік екологічних витрат доціль�
но вести на відокремлених субрахунках рахунків 8�
го класу [17]. У разі, якщо витрати на екологічну
діяльність є масштабними, для їх облікового відоб�
раження доцільно в Робочому плану рахунків пе�
редбачити рахунок 841 "Інші операційні витрати".

В обліковій політиці варто обговорити і питан�
ня документального відображення витрат екологі�
чної діяльності. Виходячи з практичного досвіду,
вважаємо доцільними запропонувати до запровад�
ження форму внутрішньої звітності з обліку еко�
логічних витрат — Звіт про екологічні витрати
(табл. 2).

Запровадження запропонованого звіту спрос�
тить процедуру узагальнення інформації щодо еко�
логічних витрат при побудові Форми 2 "Звіт про
фінансові результати".

Оскільки формування фінансової звітності за
Міжнародними стандартами потребує відображен�
ня екологічних витрат, а в Формі 2 "Звіт про фінан�
сові результати" вони не передбачаються, то вва�
жаємо за необхідне Форму 2 "Звіт про фінансові ре�
зультати" доповнити рядками 2155 "Екологічні вит�
рати" та 2115 "Екологічні доходи". У разі якщо еко�
логічні витрати незначні, то відображати в рядку
2180 "Інші операційні витрати", а відображення до�
ходів в рядку 2120 "Інші операційні доходи".

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
За результатами дослідження приходимо до вис�

новку, що облік витрат екологічної діяльності по�
требує термінового удосконалення. З метою вирі�
шення цього питання запропоновано:

— у системі бухгалтерського обліку виділити
статті для обліку поточних і загальних екологічних
витрат;

— в обліковій політиці передбачити порівняно
автономну підсистему організації екологічного об�
ліку;

— внести зміни до П(С)БО 16 "Витрати", в яко�
му чітко оговорити порядок визначення екологіч�

них витрат, їх оцінку, класифікацію та відображен�
ня в обліку;

— внести доповнювання до НП(С)БО 1 "Загальні
вимоги до фінансової звітності" в частині форму�
вання інформації про екологічні витрати, у Формі 2
"Звіт про фінансові результати"

— визнати одним із основних елементів обліко�
вої політики, методику та порядок відображення
екологічних витрат;

— у робочий план рахунків передбачити аналі�
тичні рахунки для обліку доходів та витрат еколог�
ічної діяльності;

— за тве рдити типо ву фо рму внут рішнь ої
звітності з обліку екологічних витрат;

— визнати необхідним етапом внутрішнього
контролю.

Запровадження на практиці поданих пропозицій
сприятиме формуванню можливого інформаційно�
го забезпечення, прийняття управлінських рішень
щодо здійснення екологічної діяльності.
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