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ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗРАХУНКУ 

 
У статті розглядаються проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління природоохоронною 

діяльністю підприємств агропромислового комплексу України, досліджуються напрями управління земе-

льними ресурсами АПК. Запропоновано напрями еколого-економічної реабілітації земель сільськогоспо-

дарського призначення (із виведенням та без виведення землі зі складу використовуваної, а також під 

час її використання в основній діяльності), які знаходять своє відображення у розроблених управлінсь-

ких звітах, що, в свою чергу, дозволяє сформувати необхідне інформаційне забезпечення для управління 

витратами на охорону навколишнього середовища та визначити економічний ефект від природоохорон-

ної діяльності в цілому. Розроблено авторський методичний підхід до розрахунку економічного ефекту 

від здійснення природоохоронної діяльності підприємствами агропромислового комплексу, який полягає у 

визначенні економічної ефективності в цілому та у розрахунку чистого економічного ефекту від одноці-

льових та багатоцільових заходів щодо охорони навколишнього середовища. 
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економічний ефект, витрати, еколого-економічна реабілітація земель сільськогоспо-

дарського призначення. 

 

Постановка проблеми. Деградація вітчиз-

няних сільськогосподарських земель обумовлена 

низькою ефективністю еколого-економічного 

управління. Одним з перспективних напрямів 

управління земельними ресурсами АПК є запрова-

дження нових механізмів еколого-економічної реа-

білітації, які, у свою чергу, потребують понесення 

відповідних витрат як складових витрат на охорону 

навколишнього середовища. Така ситуація зумов-

лює необхідність удосконалення організаційно-

методичних засад бухгалтерського обліку витрат на 

еколого-економічну реабілітацію земель сільсько-

господарського призначення задля можливості 

формування інформаційного забезпечення управ-

ління природоохоронною діяльністю та визначення 

економічної ефективності одноцільових (окремих) і 

багатоцільових заходів з охорони навколишнього 

середовища. 
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питанням формування системи бухгалтерського 

обліку інформаційного забезпечення для управлін-

ня природоохоронною діяльністю підприємств. 

Формулювання цілей статті. Метою дослі-

дження є вивчення існуючої методики визначення 

економічного  ефекту  від  природоохоронної діяль-

ності, виявлення інформаційного базису для мож-

ливості проведення розрахунків, а також розробка 

авторського методичного підходу до розрахунку 

економічного ефекту від здійснення природоохо-

ронної діяльності підприємствами агропромислово-

го комплексу, який враховує окремі та багатоцільо-

ві заходи з охорони навколишнього середовища. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Результати дослідження показують, що еколого-

економічну реабілітацію землі сільськогосподарсько-

го призначення слід проводити за такими напрямами:  

1) без виведення землі зі складу використо-

вуваної;  

2) з виведенням землі зі складу використо-

вуваної (комплексна еколого-економічна 

реабілітація);  

3) під час використання землі в основній ді-

яльності.  

Зауважимо, що під час здійснення еколого-

економічної реабілітації земель АПК за кожним 

виділеним напрямом виникають витрати, які можна 

згрупувати таким чином: витрати на управління та 

забезпечення природоохоронної діяльності, витра-

ти виробничого характеру щодо охорони навколи-

шнього середовища, витрати на використання при-

родних ресурсів (земельних, водних, повітряних), 

витрати на управління відходами.  

Виходячи з того, що ці витрати є похідними 

в результаті здійснення заходів з охорони навко-

лишнього середовища, зокрема за тим чи іншим 

напрямом еколого-економічної реабілітації, дореч-

ним є створення інформаційних потоків задля за-

безпечення управління природоохоронною діяльні-

стю підприємств АПК. У контексті цього підкрес-
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лимо, що звітність є основним джерелом інформа-

ції та має важливе значення в управлінні стійким 

розвитком підприємств АПК, тому вона повинна 

відповідати сучасним завданням управління і, від-

повідно, задовольняти всі інформаційні потреби.  

Таким чином, поширення природоохоронної ді-

яльності серед чималої кількості вітчизняних підпри-

ємств АПК, а також здійснення ними витрат на охоро-

ну навколишнього середовища  зумовлюють необхід-

ність розробки пакета внутрішньої (управлінської) 

бухгалтерської звітності про витрати, які спрямовані на 

скорочення, запобігання, ліквідацію забруднення, ін-

ших видів негативного впливу діяльності підприємств 

та інших факторів на навколишнє середовище. Отже, в 

сучасних умовах господарювання підприємств АПК та 

з урахуванням інформаційних запитів їх системи 

управління доцільним є запровадження наступних 

звітних форм: звіт про витрати на управління та забез-

печення природоохоронної діяльності; звіт про витрати 

виробничого характеру щодо охорони навколишнього 

середовища; звіт про витрати на використання природ-

них ресурсів (земельних, водних, повітряних); звіт про 

витрати на управління відходами.  

Вищевказані звіти є універсальними для всіх 

підприємств АПК, які здійснюють природоохорон-

ну діяльність, а їх наповнення варіюється залежно 

від складових (статей) витрат на охорону навколи-

шнього середовища (за напрямами їх здійснення). 

Така звітність слугує єдиною інформаційною базою 

для зацікавлених внутрішніх користувачів з метою 

забезпечення їх повною та достовірною інформаці-

єю про витрати на охорону навколишнього середо-

вища. Окрім цього, зміст і структура звітів дають 

змогу визначати економічний ефект від здійснення 

підприємством відповідних витрат, що дозволяє 

суб’єктам екологічного менеджменту прийняти 

рішення про економічну доцільності тих чи інших 

заходів з охорони навколишнього середовища.  

Досліджуючи існуючі методики визначення 

екологічного та економічного ефектів від здійснення 

управлінських заходів у господарській діяльності в 

цілому, нами було систематизовано отримані ре-

зультати та запропоновано власний методичний 

підхід до розрахунку економічної ефективності при-

родоохоронної діяльності підприємств агропромис-

лового комплексу України, що наведено в табл. 1. 

 

Таблиця 1 

Методичні підходи до визначення економічного ефекту від здійснення природоохоронної діяльності  

підприємствами АПК* 
№ 
з/п 

Показник економічної ефекти-
вності 

Коротка характеристика показника,  
його складові, порядок розрахунку 

Формула розрахунку 

1 2 3 4 

1 Економічна ефективність природоохоронної діяльності 

1.1 Економічний ефект від впрова-
дження одноцільових заходів 

охорони навколишнього сере-

довища (ОНС) (ЕкЕфонс1) 

Показник річних екологічних збитків (ЕкоЗб)** від забруднення 
навколишнього середовища за результатами діяльності підприєм-

ства, яких удалось уникнути. ЕкЕфонс1 вказує на чисту економію 

ресурсів суб’єкта господарювання.  
ЕкЕфонс1  включає ймовірні штрафи за забруднення навколишньо-

го середовища та ймовірні страхові наслідки господарської діяль-

ності підприємства (за напрямом здійснення витрат на управління 
та забезпечення охорони навколишнього середовища) 

ЕкЕфонс1 =  

∑ ЕкоЗб 

1.2 Економічний ефект від впрова-

дження багатоцільових заходів 
охорони навколишнього сере-

довища (ЕЕонсn) 

Показник, що формується шляхом додавання суми річних еколо-

гічних збитків (ЕкоЗб)***, яких довелось уникнути, а такох 
величини річного приросту доходу (∆Дох) від поліпшення діяль-

ності підприємства.  

ЕЕонсn поєднує у розрахунку екологічні збитки, яких уникнуто за 
рахунок здійснення витрат на управління та забезпечення охоро-

ни навколишнього середовища, очищення повітря та водних 

ресурсів, виробничих витрат на охорону навколишнього середо-
вища, витрат на управління відходами 

ЕкЕфонсn =  

∑ ЕкоЗб + ∆Дох 

1.3 Економічний ефект природо-

охоронної діяльності підприєм-

ства (ЕкЕфпод) 

Показник визначається як сума ймовірних та/або реальних (зі 

знаком «-») екологічних збитків (ЕкоЗб)*** за рік та річною 

сумою чистого прибутку підприємства (ЧПр) 

ЕкЕфпод. =  

+/-ЕкоЗб + ЧПр 

2 Чистий економічний ефект заходів охорони навколишнього середовища 

(розраховується як для одноцільових, так і для багатоцільових заходів природоохоронної діяльності) 

2.1 Фактичний чистий економіч-

ний ефект  
(ЧфактЕкЕф) 

Показник розраховується з метою техніко-економічного обґрунту-

вання вибору найоптимальніших заходів охорони навколишнього 
середовища. ЧфактЕкЕф визначається як різниця між річною сумою 

витрат (Вонс)**,***, понесених на проведення заходів охорони навко-
лишнього середовища, та річною сумою досягнутого економічного 

результату діяльності, тобто чистого прибутку (ЧПр) 

ЧфактЕкЕф =  

ЧПр - Вонс 

2.2 Очікуваний чистий економіч-

ний ефект  
(ЧочікЕкЕф) 

Показник визначається за етапами розробки прогнозів, програм і 

проектів**,*** 

Багатоваріантний аналіз 

очікуваних витрат і 
економічних результатів 

2.3 Чиста реабілітація земель 

сільськогосподарського приз-
начення (ЧистР) 

Вимірюється через приріст врожайності (∆Вр) на земельних 

ділянках щодо яких здійснювалась еколого-економічна реабіліта-
ція шляхом порівняння обсягів врожаю (QВр) до і після проведен-

ня заходів з охорони навколишнього середовища 

ЧистР = ∆Вр 

∆Вр = QВр1 - QВр0 

*розроблено авторами 

**показник отримують з окремої форми внутрішньої бухгалтерської звітності (Звіт про витрати на управління та забезпечення природоохоронної діяльнос-

ті), Звіт про витрати виробничого характеру щодо охорони навколишнього середовища, Звіт про витрати на використання природних ресурсів (земельних, 

водних, повітряних), Звіт про витрати на управління відходами, тобто відповідно до напрямів здійснення природоохоронної діяльності 

***на підставі даних всіх форм внутрішньої (управлінської) бухгалтерської звітності визначаються необхідні сукупні показники. 
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Розроблена методика визначення економічного 

ефекту від здійснення природоохоронної діяльності 

підприємствами агропромислового комплексу 

(табл. 1) базується на інформаційному забезпеченні, 

яке отримується із вищезазначених форм внутрішньої 

звітності про витрати на охорону навколишнього 

середовища, та передбачає визначення:  

1) економічної ефективності природоохо-

ронної діяльності – передбачає розрахунок еконо-

мічного ефекту від одноцільових та/або багатоці-

льових заходів охорони навколишнього середови-

ща, економічний ефект від природоохоронної дія-

льності по підприємству в цілому); 

2) чистого економічного ефекту заходів охо-

рони навколишнього середовища, який розрахову-

ється як для одноцільових, так і для багатоцільових 

заходів природоохоронної діяльності, зокрема до-

зволяє визначити показник чистої реабілітації зе-

мель сільськогосподарського призначення. 

Отже, як бачимо з табл. 1, для проведення 

розрахунків економічної ефективності від здійс-

нення підприємством агропромислового комплексу 

заходів щодо охорони навколишнього середовища 

використовуються як показники фінансової звітно-

сті (звіт про фінансовий стан, звіт про сукупний 

дохід), так і дані запропонованих внутрішніх бух-

галтерських звітів (звіт про витрати на управління 

та забезпечення природоохоронної діяльності; звіт 

про витрати виробничого характеру щодо охорони 

навколишнього середовища; звіт про витрати на 

використання природних ресурсів (земельних, вод-

них, повітряних); звіт про витрати на управління 

відходами). Поряд з цим для можливості проведен-

ня розрахунків показників економічного ефекту 

природоохоронної діяльності підприємств АПК 

економістами-аналітиками також можуть застосо-

вуватися експертні оцінки – для вираження еколо-

гічних збитків, наслідків господарської діяльності 

підприємства тощо.  

Висновки і перспективи подальших дос-

ліджень. Таким чином, пропозиції щодо запро-

вадження пакету внутрішньої бухгалтерської 

звітності про витрати на скорочення, запобіган-

ня, ліквідацію забруднення, інших видів негатив-

ного впливу діяльності підприємств агропромис-

лового комплексу на навколишнє середовище 

сприяє підвищенню ефективності системи інфор-

маційно-комунікаційних зв’язків в управлінні 

стійким розвитком. Окрім цього, запропонована 

методика визначення економічного ефекту від 

здійснення заходів з охорони навколишнього 

середовища дозволяє розрахувати економічний 

ефект від здійснення заходів (одно- та багатоці-

льових) з охорони навколишнього середовища та 

природоохоронної діяльності в цілому, а також 

знайти оптимум між економічним розвитком 

підприємств АПК України та їх природоохорон-

ною діяльністю.  
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