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Розглянуто особливості та недоліки обліку витрат на природоохоронну
діяльність вітчизняних промислових підприємств. Проведено порівняльний аналіз
вітчизняної системи обліку таких витрат з методикою ОЕСР/Євростат.
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На сьогодні в Україні існує загальна система бухгалтерського обліку, яка ускладнює визначення
та облік витрат на природоохоронну діяльність підприємства, тому вона потребує реформування.
Необхідно відобразити в цій системі екологічний облік, саме він стане ефективним інструментом
природоохоронної діяльності на підприємстві. Слід відмітити, що на сучасних українських промис-
лових підприємствах немає спеціального стандарту з фінансового обліку та звітності, який би регу-
лював облік витрат на природоохоронну діяльність. Немає такого документа і в системі європейсь-
ких Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та американській системі Загальноприй-
нятих принципів бухгалтерського обліку (US GAAP). Діюча нині в Україні система оцінки витрат на
природоохоронну діяльність почала формуватися в середині 80-х років ХХ століття. Вона має певні
недоліки, серед яких основними є такі: витрати підлягають вирахуванню з суми оподатковуваного
податком доходу лише після того, як вони проведені, внаслідок чого немає стимулу враховувати
зобов’язання, зокрема природоохоронні; надмірна складність виділення витрат на природоохоронну
діяльність із загальних витрат; відсутність конкретних рекомендацій стосовно надання інформації
про природоохоронну діяльність і організацію екологічного обліку на підприємствах.

Отже, в ринкових умовах господарювання та переходу на принципи сталого розвитку така
система визначення та відображення витрат на природоохоронну діяльність промислового підприє-
мства потребує вдосконалення. Такий підхід набуває особливого значення для України, де, як і в
інших країнах, вводяться системи національного рахунковедення, у яких велика увага приділяється
відображенню екологічного чинника поряд з економічною та соціальною складовою господарсь-
кого розвитку. Проблема правильної оцінки та обліку загального розміру та окремих складових вит-
рат на природоохоронну діяльність підприємства є найважливішою проблемою природоохоронної
діяльності в цілому.

Метою даної статті є визначення напрямків вдосконалення  існуючої в Україні системи обліку
витрат на природоохоронну діяльність промислових підприємств із врахуванням потреб сучасного
етапу розвитку вітчизняної економіки та євроінтеграційних процесів.

Завданнями статті є: - дослідження особливостей обліку витрат на природоохоронну діяльність
промислових підприємств в Україні у порівнянні з європейською системою обліку; - формулюван-
ня напрямків з вдосконалення існуючої системи.

Економічним проблемам теорії та практики природоохоронної діяльності підприємства, у тому
числі обліку та відображенню екологічних та природоохоронних витрат, присвячені дослідження
багатьох вчених, зокрема Т. О. Кірсанової [7, 8], І. В. Замули [6], О. О. Веклич [2], В. Л. Акуленко [1],
О. В. Живцевої [5], Т. П. Галушкіної [3] та інших. Але разом з тим, багато питань щодо методики
визначення саме витрат на природоохоронну діяльність промислового підприємства, які мають
підпорядкований характер щодо вищезазначених витрат, досить не вирішені.

Особливе значення в системі збору даних про витрати підприємства на природоохоронну
діяльність має форма 1 – екологічні витрати, яка призначена для збору інформації від усіх промисло-
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вих підприємств та організацій України, а також громадян – суб’єктів підприємницької діяльності,
що мають викиди забруднюючих речовин в повітря, скиди забруднених стічних вод, розміщення
відходів в довкіллі.

Дані про інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення) в природоохоронні об’єкти на-
даються згідно з формою № 1 – інвестиції, що має спеціальний розділ з інвестицій на охорону дов-
кілля та раціональне використання природних ресурсів. Низка інших форм Держкомстату також
містить відомості про витрати на природоохоронну діяльність промислового підприємства. Вони
наведені в табл. 1.

Таблиця 1
Звітність промислового підприємства, яка містить інформацію про витрати на

природоохоронну діяльність
Інформаційна категорія Джерело інформації Термін надання

Звіт про поточні витрати підприємств
на охорону природи; витрати на
капітальний ремонт основного
устаткування природоохоронного
призначення

Форма №1 –
екологічні витрати

Щорічно до 25 лютого
після звітного року

Звіт про інвестиції в основний капітал
(капітальні вкладення)

Форма №1 –
інвестиції

Щорічно до 20 лютого
після звітного року

Звіт про охорону атмосферного повітря Форма №2 – ТП
(повітря) річна

Щорічно до 20 січня
після звітного року

Форма №2 – ТП
(повітря) квартальна

Щоквартально до 20.04,
20.07, 20.10 після
звітного кварталу

Звіт про створення, використання та
видалення токсичних відходів

Форма №1 –
токсичні відходи

Щорічно до 20 січня
після звітного року

Звіт про виконання заходів з охорони
земель

Форма 4 – зем Щорічно до 10 січня
після звітного року*

Звіт про капітальні інвестиції Форма №2 –
інвестиції

Щоквартально до 25.04,
25.07, 25.10 після
звітного кварталу

Звіт про використання води Форма №2 – ТП
(водгосп)

Щоквартально до 05.01,
05.04, 05.07, 05.10 після
звітного кварталу*

Пояснення до табл. 1:
* – Відомча форма, органи статистики її не отримають (підприємства направляють її в Держводгосп, Держав-

ну податкову адміністрацію та копію в Міністерство охорони навколишнього природного середовища та
природних ресурсів).
Методика, яка використовується сьогодні в Україні для визначення витрат на природоохорон-

ну діяльність, була розроблена за часів Радянського Союзу більше ніж 20 років тому. Крім того, не
існує єдиного визначення поняття витрат на природоохоронну діяльність підприємства, хоча тер-
мінологія та класифікація певною мірою схожі з методикою ОЕСР та Євростату.

Схожість та відмінність між методикою ОЕСР/Євростат та системою обліку даних з витрат на
природоохоронну діяльність промислового підприємства, що існує в Україні, можна простежити в
табл. 2.

Аналіз інформації, наведеної у табл. 2, ще раз вказує на необхідність екологічного обліку, який
би дозволяв виділяти окремі природоохоронні рахунки та дозволяв контролювати плановий кош-
торис витрат, а також акумулювати дані про загальну суму витрат на природоохоронну діяльність
та доходів від неї з подальшим відображенням її у звітності для більш адекватного розподілу між
видами продукції підприємства.
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Таблиця 2
Порівняння методики ОЕСР/Євростат з існуючою в Україні системою обліку витрат на

природоохоронну діяльність промислового підприємства

Показники Методика ОЕСР/Євростат Існуюча в Україні система
Захист атмосферного
повітря та клімату

Відповідна класифікація (може
приблизно відповідати витратам та
інвестиціям на охорону атмосферного
повітря з форм №2 – ТП (повітря), №1 –
екологічні витрати та №1 – інвестиції)

Природоохоронні
напрямки

Очищення стоків
(включаючи попередження
забруднення поверхневих
водойм)

Частково відповідна класифікація, однак
є проблеми в розрізненні стічних вод та
водопостачання (цей вид витрат
відображається за формами №2 – ТП
(водгосп), №1 – екологічні витрати та
№1 – інвестиції)

Організація збору та
видалення відходів

Більш обмежена звітність (витрати
можуть частково відображатися в
формах №1 – токсичні відходи, №1 –
екологічні витрати та №1 – інвестиції)

Захист та відновлення
ґрунтів, ґрунтових та
поверхневих вод
(включаючи заходи з
ліквідації забруднення)

Частково співпадаюча класифікація (цей
вид витрат може частково відповідати
формам №4 – зем, №2 – ТП (водгосп),
№1 – екологічні витрати та №1 –
інвестиції)

Зниження шуму та вібрації Інформація не збирається
Інші природоохоронні
заходи (діяльність з
радіаційного захисту,
науково-дослідні розробки,
освіта, підготовка персоналу
та ін.)

Інформація не збирається

Принципи
звітності

Принцип виконавця та
принцип фінансування

Тільки витрати виконавця

Інвестиційні витрати
(капітальні)

Нема розмежування між інвестиціями в
технології «на кінці труби» та
інтегрованими технологіями

Види витрат

Поточні витрати Є звітність (форма №1 – екологічні
витрати)

Для забезпечення відособленого та повного планування та обліку витрат на природоохоронну
діяльність необхідно на рівні відповідних міністерств та відомств скласти чіткий та деталізований
типовий класифікатор устаткування, пристосувань та робіт, а також витрат, що належать до приро-
доохоронної діяльності [9]. При цьому обов’язковим є врахування специфіки промислового вироб-
ництва. Класифікатор має бути складений відповідно до структури витрат на природоохоронну
діяльність з розподілом за видами діяльності; напряму витрат на природоохоронну діяльність; за
територіями розташування підприємства тощо. На його основі на підприємстві необхідно провес-
ти ретельну інвентаризацію устаткування і споруд та розробити більш конкретизований перелік
основних засобів і робіт, що повністю або частково належать до природоохоронної діяльності [8].
Повинні бути розроблені коди витрат на природоохоронну діяльність за вказаним розподілом, а в
первинні документи внесені відповідні реквізити.

Наступний етап вимагає виділення відповідної самостійної калькуляційної статті для відобра-
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ження в собівартості продукції витрат на природоохоронну діяльність підприємства, а також окре-
мого синтетичного рахунку для обліку цих витрат за складовими елементами, що дасть можливість
планувати поточні витрати на природоохоронну діяльність залежно від виділених обсягів витрат і
використовувати їх строго за призначенням, а також буде сприяти вдосконаленню їх розподілу між
продукцією, що випускається. Виділення самостійної калькуляційної статті вимагає складання пла-
нового кошторису відповідних витрат.

Деякі автори [3, 7, 9] наголошують, що в межах обліку витрат на виробництво можуть бути
виділені своєрідні природоохоронні позиції, наприклад, витрати на підготовку і перепідготовку кадрів
у природоохоронній сфері, амортизаційні відрахування на повне відновлення основних природо-
охоронних виробничих фондів, спеціальні послуги на сторону тощо [8]. Таким чином можна забез-
печити необхідну деталізацію у визначенні та представленні окремих видів витрат на природоохо-
ронну діяльність з метою збільшення прозорості та полегшення управління операціями, пов’язани-
ми з екологічними аспектами.

Виокремлення в обліку витрат на природоохоронну діяльність необхідне також для вирішення
проблеми впорядкування розподілу їх між окремими видами виробів або операцій. Усе вищесказа-
не створює умови для введення змін до звітності підприємств з урахуванням екологічного чинни-
ка.

Автор роботи [8] пропонують зупинитися більш детально на основних щорічних звітах, що
надаються підприємствами: бухгалтерському балансі і звіті про прибутки і збитки (звіті про фінан-
сові результати). Перш за все, з маси представлених у цих документах загальних даних може бути
виділена певна релевантна інформація про природоохоронну діяльність підприємства. У даних
річного балансу разом зі статтями основних засобів (наприклад, споруди з очищення стічних вод та
вловлювання шкідливих речовин, що потрапляють в атмосферне повітря) можуть міститися відо-
мості про придбані права природокористування або про амортизаційні відрахування щодо приро-
доохоронного устаткування. На пасивній стороні балансу до позицій, які пов’язані з природоохо-
ронною діяльністю підприємства, можуть бути, наприклад, віднесені відрахування до резервного
фонду на виконання зобов’язань з рекультивації земель; аналогічні відрахування з усунення відходів;
відрахування на поточний ремонт природоохоронного устаткування тощо.

У звіті про фінансові результати також можлива деталізація певних статтей з урахуванням при-
родоохоронної діяльності, наприклад, відображення виручки та її частки від продажу відходів; вит-
рат, у тому числі витрат на придбання екологічно чистої сировини; зарплати та преміювання, се-
ред них – зарплати та премії за природоохоронну діяльність; амортизаційних відрахувань, серед
них – амортизаційних відрахувань природоохоронного устаткування; інших витрат, серед них –
інших витрат на природоохоронну діяльність.

Природоохоронні заходи в межах природоохоронної діяльності затверджуються екологічними
комітетами, у підпорядкуванні яких перебувають промислові підприємства, і можуть виконуватися
як власними силами підприємства, так і за допомогою сторонніх організацій. Витрати, зумовлені
здійсненням таких заходів, мають як виробничий, так і загальногосподарський характер і входять
до складу валових витрат підприємства. Витрати на природоохоронну діяльність промислового
підприємства – це відображена у вартісному вираженні сукупність усіх видів ресурсів, необхідних
для здійснення природоохоронної діяльності.

Досвід вітчизняних підприємств з обліку і планування витрат на природоохоронну діяльність
досить різноманітний. Розглянемо номенклатуру рахунків, що застосовуються для обліку поточних
витрат на природоохоронну діяльність на деяких промислових підприємствах. Суми, які відно-
сяться до поточних витрат на природоохоронну діяльність, формуються на таких рахунках бухгал-
терського обліку, як рахунок 23 (з Кредиту рахунків 20, 22, 64, 65, 66, 68), рахунок 91 (субрахунки
«Витрати на іспити, досліди, дослідження», «Витрати на охорону навколишнього природного се-
редовища», «Витрати на інші заходи щодо охорони праці» та ін.), рахунок 92 (субрахунки «Утриман-
ня лабораторії з охорони природи», «Витрати на охорону навколишнього природного середови-
ща», «Витрати з техніки безпеки» та ін.), рахунок 94 (субрахунок 941 «Витрати на дослідження та
розробки» тощо) [11]. Найчастіше такі витрати розчиняються в загальногосподарських або загаль-
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но виробничих витратах. Недосконалість методів визначення та обліку витрат на природоохорон-
ну діяльність значно ускладнює або і взагалі унеможливлює їх контроль. Так, вітчизняна практика
показує, що контроль за раціональним використанням очисних споруд та пристроїв покладено на
начальників цехів, у підпорядкуванні яких перебувають ці споруди. Контроль за їх ремонтом покла-
дено на службу головного енергетика та відділ капітального будівництва, а за утримання управлі-
нського персоналу – на відділ охорони праці, оскільки найчастіше на промислових підприємствах
окремої природоохоронної служби не існує. Така розпорошеність контрольних функцій між менед-
жерами різних рівнів призводить до нераціонального використання ресурсів, у тому числі природ-
них, а сам контроль перетворюється на формальність [4].

Не краща картина і з плануванням та нормуванням витрат на природоохоронну діяльність
підприємства. Нормативними документами в промисловості не передбачено виділення витрат на
природоохоронну діяльність в окрему статтю калькуляції. Крім того, відсутня і однозначність у відне-
сенні зазначених вище витрат до тих чи інших статей. Усі вищезазначені недоліки методики плану-
вання витрат на природоохоронну діяльність є передумовами, по-перше, непорівнянності норма-
тивної бази та фактичних даних; по-друге, того, що певна частина витрат на природоохоронну
діяльність взагалі не охоплюється нормуванням.

Недоліки методики обліку та планування витрат на природоохоронну діяльність перетворю-
ють формування показників звітності про капітальні та поточні витрати на природоохоронну
діяльність промислового підприємства на досить трудоємну процедуру, яка потребує додаткових
розрахунків та розшифрування. Та й саме розшифрування в ситуації, що склалася, не доцільне, адже
точність даних про поточні витрати буде досить сумнівною, оскільки, як зазначалося вище, вони
розпорошені у загальній масі витрат на утримання та експлуатацію машин та обладнання, цехових
та адміністративних витрат.

Отже, враховуючи зазначене, вважаємо за необхідне для удосконалення методики визначення,
планування, обліку та звітності витрат на природоохоронну діяльність промислового підприєм-
ства зробити таке.

По-перше, до типової номенклатури статей калькуляції доцільно ввести спеціальну статтю
«Витрати на природоохоронну діяльність» для чіткого визначення, планування і контролю витрат
на природоохоронну діяльність промислового підприємства. При цьому в основу підходу виділен-
ня окремої статті калькуляції буде покладено принцип потреби у підвищенні контролю за окремими
витратами, а не принцип питомої ваги витрат, яку вони мають у собівартості продукції. Такий
підхід усуне проблему планування витрат на природоохоронну діяльність, дасть можливість скла-
дати кошторис цих витрат і використовувати виділені обсяги витрат суто за призначенням, а також
сприятиме удосконаленню їх розподілу між видами продукції. Якщо підприємства з будь-яких при-
чин вважатимуть за недоцільне введення спеціальної статті калькуляції, то поточні витрати на при-
родоохоронну діяльність можуть бути відображені окремою статтею у складі загальновиробничих
витрат. Виділення спеціальної статті калькуляції або окремої статті у складі загальновиробничих
витрат усуне проблему розпорошеності витрат на природоохоронну діяльність підприємства у складі
кошторисів інших витрат і надасть їм власний статус, а не складової витрат на охорону праці. Зва-
жаючи на досить високу питому вагу вартості послуг сторонніх організацій на природоохоронні
заходи в загальній сумі витрат на природоохоронну діяльність, їх доцільно також виділити окремою
статтею.

При складанні кошторису витрат на природоохоронну діяльність промислового підприємства
слід враховувати те, що вони мають комплексний характер, тобто серед них є змінні, розмір яких
змінюється пропорційно до зміни обсягу виробництва (матеріали, що використовуються при ней-
тралізації шкідливих речовин), умовно-постійні, розмір яких слабко змінюється щодо обсягу вироб-
ництва (утримання пилозахисних та шламонакопичувальних споруд) та постійні, розмір яких не
змінюється зі зміною обсягів виробництва (утримання станцій нейтралізації води). Формуючи кош-
торис витрат у цілому по підприємству в розрізі економічних елементів, доцільно виділяти витрати
на природоохоронну діяльність за такими елементами, як «Допоміжні матеріали», «Енергія на тех-
нологічні потреби», «Амортизація основних засобів», що дасть можливість поглиблено аналізувати
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природоохоронну діяльність та визначати напрями витрат на неї.
По-друге, для формування облікових даних про витрати природоохоронної діяльності доціль-

но відображати їх на спеціальному рахунку «Витрати природоохоронної діяльності», на необхід-
ності введення якого до Плану рахунків бухгалтерського обліку [10] вже неодноразово наголошува-
лося в економічній літературі [3, 8].

Звичайно, реалізація цієї пропозиції дещо збільшить обсяг облікових робіт на підприємстві, але
значно зменшить трудоємність одержання інформації про витрати на природоохоронну діяльність,
оскільки відпаде потреба у такій кропіткій роботі, як вибірки та перегрупування даних первинного
та аналітичного обліку, що знижує точність та достовірність отриманої таким чином інформації.

На нашу думку, доцільним є виділення рахунку «Витрати на природоохоронну діяльність», оск-
ільки такі витрати, по-перше, навряд чи можна прямо відносити на собівартість конкретних видів
продукції, тобто вони потребують певної бази розподілу; по-друге, вони мають комплексний ха-
рактер; по-третє, за своїм характером мають загальновиробничі властивості, тобто пов’язані з ви-
робництвом продукції опосередковано.

Для підприємств зі значним обсягом природоохоронної діяльності, що мають спеціалізовані
цехи, надають іншим підприємствам екологічні послуги, окрім вказаного окремого рахунку, доціль-
но ввести такі субрахунки:

у першому класі рахунків: основні засоби природоохоронного призначення; знос основних за-
собів природоохоронного призначення; придбання основних засобів природоохоронного призна-
чення;

у четвертому класі рахунків: фінансування природоохоронних заходів; резервний капітал на
здійснення інвестицій у природоохоронну діяльність;

у п’ятому класі рахунків: довгострокові екологічні зобов’язання;
у шостому класі рахунків: оплата праці персоналу, зайнятого у природоохоронній діяльності;

розрахунки з соціального страхування співробітників, зайнятих у природоохоронній діяльності [11].
По-третє, виокремлення в обліку витрат на природоохоронну діяльність підприємства необхі-

дне для вирішення проблем упорядкування їх розподілу між окремими видами виробів чи опе-
рацій. На сьогодні такі витрати розподіляються разом з тими витратами, у складі яких вони обліко-
вуються. Відповідно, в більшості випадків база розподілу не має ніякого економічно обґрунтованого
зв’язку з цими витратами.

Так, значна частина витрат на природоохоронну діяльність, що зосереджена у складі загально
виробничих витрат, розподіляється згідно з середнім відсотком до заробітної плати виробничих
працівників, а витрати на природоохоронну діяльність, зосереджені в адміністративних витратах,
списуються у періоді їх виникнення на фінансовий результат. Але об’єктивно витрати на природо-
охоронну діяльність промислового підприємства залежать не від трудоємності виготовлення тих
чи інших видів продукції, а від багатьох інших чинників, таких як обсяг, токсичність та складність
знешкодження відходів, що утворюються при виготовленні тих чи інших виробів тощо. У результаті
повністю викривляються обсяги витрат, що негативно позначається на ціноутворенні. Крім того,
виявлення найбільш «природоємних» виробів могло б бути сигналом до перегляду конструкції або
технології їх виготовлення.

ВИСНОВКИ

Удосконалення системи обліку природоохоронної діяльності промислового підприємства та
витрат на неї:

дасть можливість визначати, планувати, нормувати, контролювати й аналізувати витрати на
природоохоронну діяльність промислового підприємства;

дозволить створити умови для «зрівняння в правах» основної та природоохоронної діяльності
при їх оцінці та стимулюванні;

стане передумовою поглибленого вивчення фінансових результатів від природоохоронної діяль-
ності і визначення впливу цих витрат на ефективність підприємства та ціну продукції в основних
видах діяльності, які найбільше забруднюють довкілля, в тому числі, у промисловості;
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полегшить проблему визначення ефективності природоохоронної діяльності промислового
підприємства та витрат на неї, а також оцінки економічного збитку, що завдає суспільству забруд-
нення навколишнього середовища;

дозволить оцінити вплив природоохоронної діяльності та витрат на неї на формування кінцевих
показників господарської діяльності підприємства;

дозволить налагодити систему внутрішньовиробничих відносин між окремими підрозділами
підприємства.
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